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ÖZET. Felsefi veya mant›ksal paradokslara verilebilecek en iyi örneklerden biri “Yalanc› Paradoksu”dur.“Yalanc› Paradoksu”nda, “Bu cümle yanl›ﬂt›r” ifadesi ﬂaﬂ›rt›c›d›r; çünkü e¤er cümle yanl›ﬂsa
do¤ru, do¤ruysa yanl›ﬂ olmaktad›r. Bu tür cümleler rasyonel çözümlemelere direnen bir ifadelerdir.
Alf Ross’a göre kendine at›fta bulunan normlar anlams›zd›r; bunun nedeni kendine at›fta bulunan cümlelerin anlams›z olmas›d›r. Baz› hukuk kurallar› baﬂka hukuk kurallar›n›n nas›l de¤iﬂtirilece¤ini düzenler. Ama bu “de¤iﬂtirmeyle ilgili kurallar” da ço¤unlukla daha üstte yer alan ve bu kurallar›n nas›l
de¤iﬂtirilece¤ini düzenleyen kurallar taraf›ndan de¤iﬂtirilebilir. Anayasa de¤iﬂikli¤ini düzenleyen kural gibi, de¤iﬂikli¤i düzenleyen kural, kendi sistemi içinde en üstte yer al›yorsa, bu kural sadece bu kural›n getirdi¤i usule uyularak de¤iﬂtirilebilecektir. Alf Ross paradoksu anayasada anayasa de¤iﬂikli¤ini düzenleyen hükmün kendisi, bu hükmün de¤iﬂtirilmesinde kullan›ld›¤›nda ortayla ç›kmaktad›r.
Ross’a göre anayasa de¤iﬂikli¤ini düzenleyen hükmün kendisinin de¤iﬂtirilmesi kavramsal ve mant›ksal güçlüklerle dolu oldu¤undan, bu paradoksun çözümü için de¤iﬂtirilemeyen ve yaz›l› olmayan temel
bir normun varl›¤›n›n varsay›lmas› gerekmektedir. Bu yaz›da Alf Ross’un paradoksu incelenmiﬂ ve buldu¤u çözüm eleﬂtirilmiﬂtir. Peter Suber’in do¤rudan kabul teorisi bize hiçbir kural›n mutlak olarak de¤iﬂtirilemez olamayaca¤›n› göstermektedir. Gerekli kabul sa¤land›ktan sonra halk her türlü yasay› de¤iﬂtirebilir.
ANAHTAR KEL‹MELER: paradokslar, Yalanc› Paradoksu, kendine at›fta bulunan ifadeler, anayasa de¤iﬂikli¤i, temel normlar›n geçerli¤i, de¤iﬂtirilemez hükümler
ABSTRACT: One of the best examples, we may give for philosophical or logical paradoxes is the liar’s
paradox. In liar’s paradox the statement, “This sentence is false” is puzzling; because if it is false,
then it is true; if it is true then it is false. The liar’s sentence resists rational solution. Alf Ross argued
that self-referring norms had to be meaningless since self-referring sentences are meaningless. Some
legal rules govern the change of other legal rules. But even these “rules of change” are changeable,
usually by higher level rules of change. When a rule of change is supreme within its own system as a
constitutional rule of change, then it is changeable, if at all, only under its own authority. The paradox of self-amendment, in other words Alf Ross’s paradox arises when a rule is used as the authority
for its own amendment. For Ross, amendments to the amending clause present conceptual difficulties that can be solved only by supposition of an unwritten basic norm that cannot be amended. Here I
analyze Ross’s paradox and reject Ross’s own solution. I show that Peter Suber’s direct acceptance
theory implies that no rule is absolutely immutable. With the requisite acceptance, the people can repeal any law.
KEY WORDS: paradoxes, liar paradox, self-referring sentences, amendment, validity of basic norms, immutable norms.
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No law inherited from our ancestors
is immutable; if unjust laws persist,
we are responsible for them.
Peter Suber, “Paradox of Self-Amendment
in Constitutional Law”

PARADOKSLAR1
Felsefi paradokslara verilecek en iyi örneklerden biri “Yalanc› Paradoksu”dur: Yalanc› “ﬂimdi yalan söylüyorum” dedi¤inde, söylenen acaba do¤ru mudur yalan m›d›r? E¤er
yalanc›n›n söyledi¤i do¤ruysa, bu durumda yalanc› yalan söylemektedir ve bu nedenle söyledi¤i do¤ru de¤ildir. E¤er yalanc›n›n söyledi¤i yalansa, yalan söylemiyor demektir, o halde yalanc›n›n söyledi¤i do¤rudur; ama bu yalan söyledi¤inin do¤ru oldu¤u demektir. O halde yalanc›n›n söyledi¤i do¤ru mudur yalan m›d›r? Yalanc› paradoksunun bir baﬂka ﬂekli
olan “bu cümle yanl›ﬂt›r” ifadesi de ﬂaﬂ›rt›c›d›r. E¤er bu ifade yanl›ﬂsa do¤ru; do¤ru ise yanl›ﬂ oldu¤u sonucuna varmak durumunda kalmaktay›z.2 Bu ifadeler kendilerine at›fta bulunmaktad›r ve bu nedenle de bunlar rasyonel çözümlemelere direnen ifadelerdir.3
1. Güncel Türkçe Sözlükte “paradoks” sözcü¤ünün tan›m› ﬂöyle yap›lmaktad›r: “1. Ayk›r› düﬂünce: “Baﬂ›ndan beri çevremizde bize karﬂ› bir kalabal›k, gerçek d›ﬂ› bir grup olarak kald›k, toplumsal bir paradoks olarak.” -A. ‹lhan. 2. Çeliﬂki. 3. fel. Düﬂünceler aras›nda tart›ﬂmaya aç›k, kesin bir yarg› içermeyen karﬂ›tl›k.” Bizi ilgilendiren felsefi paradokslard›r. Felsefede paradoks düﬂünceler aras›nda tart›ﬂmay›, aç›k karﬂ›tl›¤›, çeliﬂkiyi veya çat›ﬂk›y› ifade etmektedir.
2. ﬁu tür paradokslar da “yalanc› paradoksu”nun ayn›s›d›r: “Bu cümleyi okumay›n!” “Bu cümledeki harf
say›s› otuz yedi de¤ildir “ (37 harf var).
Epimenides ilk ça¤ filozoflar›ndand›r, Günün birinde “bütün Giritliler yalanc›d›r” der. Epimenides de
Giritlidir ve “ben yalan söylüyorum” der. Peki, Epimenides do¤ruyu söylüyor mu? Hay›r, çünkü Giritlidir, o halde yalanc›d›r; ama ya “yalan söylüyorum” derken yalan söylüyorsa?
Yalanc› paradoksu ﬂöyle de aç›klanabilir: Kral ülkenin yalanc›lar› aras›nda bir yar›ﬂma açar. “‹ﬂte bu
yalan,” diyebilece¤i bir yalan uydurana bir küp alt›n vaat eder. Yalanc›lar ak›n ak›n saraya gelip yalanlar›n› söylerler; fakat yalanlar ne kadar ak›l almaz olursa olsun kral hep, “olabilir, niye olmas›n ...”
gibi cevaplar verir. Böylece kral hem e¤lenmektedir hem de bir küp alt›ndan olmamaktad›r.
Derken kahraman›m›z elinde boﬂ bir küple huzura ç›kar ve konuﬂur:
“-Rahmetli dedeniz bir savaﬂa ç›kacakt›, ancak o günlerde hazinede yeterli para yoktu. Dedeniz dedemden bu küple bir küp alt›n borç ald› ve ‘bu borcumu torunum torununa ödeyecektir,’ diye söz verdi. Ben de dedenizin borcunu bana ödemeniz için buraya geldim.”
Kral, “iﬂte bu kuyruklu bir yalan!” deyince adam, “o halde ödülümü alay›m,” dedi¤inde
Kral, “h›m ﬂey do¤ru da olabilir” demek zorunda kal›r. Bunun üzerine adam, “o halde borcunuzu ödeyin” der.
3. Felsefi paradokslar konusunda bak›n›z: Peter Cave, This Sentence is False: An Introduction to Philosophical Paradoxes (London: Continuum, 2009); Michael Clark, Paradoxes From A to Z, ‹kinci Bask› (London: Routledge, 2007). Felsefede ve mant›kta paradokslar önemli bir yere sahiptir. Çok çeﬂitli felsefi
paradokslar söz konusudur. Bu felsefi paradokslardan birini aktarmak istiyorum: Plutark’›n aktard›¤›
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Anayasa hukukunda çeﬂitli paradokslara rastlanmaktad›r. Her ﬂeyden önce anayasal
devletin liberal anlaﬂ›l›ﬂ› paradoksald›r. Liberal de¤erler sistemi egemen devleti hukuka
ba¤l› tutarak iktidar›n› s›n›rland›rmak ister. Bunun yan›nda anayasac›l›¤›n liberal vizyonu
ideal demokrasiye verdi¤i belirli biçim nedeniyle devleti hukukun kayna¤› olarak da kabul eder. Devleti hukukun kayna¤› olarak görmek ve devleti hukukla s›n›rland›rmak birbiriyle çeliﬂkilidir. Bu iki vaat liberal anayasac›l›¤› paradoksal bir kavram haline dönüﬂtürmektedir.4 Anayasa hukuku ve siyaset felsefesiyle ilgili önemli bir paradoks da Richard
Wollheim’›n demokrasi paradoksudur. Wollheim bu paradoksu ﬂöyle aç›klamaktad›r:
“ﬁimdi demokratik makinenin de¤erlendirmeler anlam›nda siyasal seçeneklerle beslendi¤ini kabul
edelim. De¤erlendirmeler daha önce belirlenmiﬂ bir kurala göre bir araya getirilmekte ve bunun sonucunda makine kendi seçimini yapmaktad›r. Bu durumda demokrasiyi kabul eden herkes makinenin belirleyece¤i seçene¤i kabul etmekle yükümlüdür.
Ama hemen bir sorun ortaya ç›kmaktad›r. Bir vatandaﬂ›n demokratik makineye sunulmak üzere
A’y› veya B karﬂ›s›nda A’y› tercih etti¤ini düﬂünelim. Yap›lan yoruma göre bu durumda vatandaﬂ›n, A’n›n tercih edilmesi gerekti¤i konusunda düﬂüncesini ifade etti¤i söylenebilir. Ve ﬂimdi de bu
ve di¤er yap›lan tercihlerle beslenen makinenin kendi seçimiyle ortaya ç›kt›¤›n› ve makinenin seçiminin B oldu¤unu varsayal›m. Örne¤imizdeki vatandaﬂ, daha önce belirtti¤imiz gibi aç›klad›¤› düﬂüncesi A’n›n kabul edilmesi gerekti¤i yolundayken; nas›l olur da, B’nin kabul edilmesi gerekti¤i
biçiminde bir düﬂünmeyi gerektiren makinenin tercihini kabul edecektir?”5

Ülkemizde 12 Eylül 2010 günlü yap›lan anayasa de¤iﬂiklikleri ile ilgili halkoylamas›nda anayasa de¤iﬂikliklerini do¤ru bulmayan bir vatandaﬂ› düﬂünelim. Bilindi¤i gibi, halkoyuna sunulan anayasa de¤iﬂikliklerine iliﬂkin kanunlar›n yürürlü¤e girebilmesi
için halkoylamas›nda kullan›lan geçerli oylar›n yar›s›ndan ço¤unun kabul oyu olmas› gerekmektedir. Halkoylamas› sonucunda anayasa de¤iﬂikli¤ine “evet” diyenler kazand›¤›nda, de¤iﬂikliklere “hay›r” diyen kiﬂi birbiriyle uyuﬂmayan iki düﬂünceye sahip olmaktad›r. Yani hem anayasa de¤iﬂikli¤inin reddedilmesini hem de halkoylamas›nda “evet” sonucu ç›kt›¤› için kabul edilmesini istemektedir.
Yunan efsanesine göre, Girit’ten muzaffer dönen Theaseus’un gemisi Atina’da hat›ra olarak uzun süre muhafaza edilir. Zamanla geminin tahtalar› çürüdükçe yenileriyle de¤iﬂtirilir. Öyle ki, bir gün geminin de¤iﬂtirilmedik hiçbir parças› kalmaz. Bu durumda gemi hala Theseus’un gemisi say›l›r m›, yoksa baﬂka bir gemi haline mi dönüﬂmüﬂtür? Gemi, antik filozoflar için tart›ﬂma konusu olur. Paradoksun çözümü için çeﬂitli öneriler ortaya at›lm›ﬂt›r. Bunu hukuka uygulayabiliriz. Örne¤in bir anayasan›n maddelerinin büyük bir ço¤unlu¤u de¤iﬂtirildi¤inde bu anayasa yeni bir anayasa m›d›r?
4. Oren Perez, “Law in the Air: A Prologue to the World of Legal Paradoxes”, Paradoxes and Inconsistencies in the Law”, derleyenler Oren Perez ve Gunther Teubner (Oregon: Hart Publishing, 2006), s.20.
5. Richard Wollheim, “A Paradox in the Theory of Democracy”, Philosophy, Politics and Society, derleyenler Peter Laslett ve W. G. Runciman (Oxford: Oxford University Press, 1962), s.78.
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Hiç kuﬂkusuz, anayasa hukukunda paradokslara verilecek en önemli ve en ünlü örneklerden biri de ‹ngiltere’deki parlamento egemenli¤idir. Ünlü anayasa hukukçusu A.
V. Dicey ‹ngiliz Anayasas›na göre parlamento egemenli¤i ilkesini parlamentonun istedi¤i her türlü yasay› yapmak veya yapmamak hakk› ve bunun yan›nda da hiç kimsenin ve
organ›n parlamentonun ç›kard›¤› yasalar› geçersiz k›lmak veya iptal etmek yetkisinin olmamas› olarak tan›mlam›ﬂt›r. Parlamentonun egemenli¤i kural› ﬂöyle ifade edilebilir:
“Parlamento istedi¤i her türlü yasay› yapmak ve yapmamak yetkisine sahiptir.”6 ‹ngilizler parlamentonun egemenli¤ini esprili bir biçimde bazen ﬂöyle ifade etmektedirler: ‹ngiltere’de parlamento kad›n› erkek ve erke¤i kad›n yapmak d›ﬂ›nda her ﬂeyi yapabilir.
Parlamentonun egemenli¤i ilkesinin ﬂu üç hususu kapsad›¤› ileri sürülmektedir: 1) Parlamento her konuda yasa yapabilir veya yapmayabilir. 2) Parlamentonun kabul etti¤i yasalar mahkemelerce herhangi bir nedenle iptal edilemez. 3) Hiçbir parlamento gelecek
parlamentolar› ba¤lay›c› yasa yapamaz.7 Ancak nas›l olur da egemen olan parlamento gelecek parlamentolar› ba¤lay›c› yasalar yapamaz? Tart›ﬂma, “parlamento istedi¤i her türlü yasay› yapmak veya yapmamak yetkisine” sahip oldu¤u kural›n›n, parlamentonun
kendisine at›fta bulunamayaca¤›; çünkü kendine at›f yapan cümlelerin mant›ksal olarak
anlams›z oldu¤u noktas›nda ortaya ç›kmaktad›r.8 Demek ki ortada, anayasalarda yer alan
anayasalar›n nas›l de¤iﬂtirilece¤ini düzenleyen hükümlerin de¤iﬂtirilmesinde oldu¤u gibi, paradoksal bir durum vard›r.
Bir baﬂka soruyla bu konuya devam edelim. Egemen otorite nas›l anlaﬂ›lacakt›r? Egemen otoritenin anlaﬂ›l›ﬂ› çok kolayd›r. Siyasal sistemde en üstte yer alan otoritenin alt›nda
yer alan otoriteler, daha altta yer alan otoriteler üzerinde iktidara sahiptirler; ama kendileri
üzerinde iktidarlar› yoktur; çünkü bu otoriteler üzerinde iktidara sahip olan otorite daha üstte yer al›r. Böylece en üstte yer alan otoritenin alt›nda yer alan otoritelerin kendileri üzerinde iktidara sahip olmad›klar›n› söyleyebiliriz. En üst otorite veya egemen otorite ise kendileri üzerinde iktidara sahip olmayan otoriteler üzerinde iktidara sahip olan otorite olacakt›r.
O halde egemen otorite ﬂöyle tan›mlanabilir: Sadece kendileri üzerinde iktidara sahip olmayan otoriteler üzerinde iktidara sahip olan otorite egemen otoritedir.9
6. A. V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, with introduction by E. C. S.
Wade (London: Macmillan & Co Ltd, 1959), s.39-40. Bu kitab›n ilk bask›s› 1885 y›l›nda yap›lm›ﬂt›r.
Ayr›ca bak›n›z: H. W. R. Wade, “The Basis of Legal Sovereignty”, The Cambridge Law Journal, 13,
(1955), s.172-197.
7. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, s.76-84.
8. Patrick Fitzgerald, “The ‘Paradox’ of Parliamentary Sovereignty”, The Irish Jurist (1972), s.38.
9. Bak›n›z: J.C. Hicks “The Liar Paradox in Legal Reasoning”, Cambridge Law Journal 29 (2) (Nov.
1971), s.281-283. Laurence Goldstein, “Four Alleged Paradoxes in Legal Reasoning”, Cambridge
Law Journal 38 (2), (Nov. 1979), s.377-378.
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Böyle bir otorite olamaz; çünkü yukar›da tan›mland›¤› biçimde bir otorite “Russell
Paradoksu”nu içermektedir. Russell paradoksu ﬂöyle aç›klanabilir. “Kendi kendisinin
üyesi olmayan tüm kümelerin kümesi, kendisinin bir üyesi midir?” E¤er “üyesidir” dersek, tüm kümelerin kümesinin bu kümede iﬂi ne? Çünkü bu küme sadece kendisinin üyesi olmayan kümelerin kümesidir. E¤er “üyesi de¤ildir” diyorsak, bu kez de tüm kümelerin kümesi kendine üye olmayan bir küme olur, o zaman da tüm kümelerin kümesini bu
kümeye dâhil etmemiz gerekir, ama bu durumda da bu küme kendine üye olabilen bir küme olur. Yani ortaya bir k›s›r döngü ç›kmaktad›r.
Demek ki Russell paradoksunda yan›t›m›z ister evet ister hay›r olsun, çeliﬂkiye
düﬂmekten kurtulamay›z. Bunu biraz daha aç›klayal›m. Siz bu makalenin okuyucususunuz. Bu nedenle bu makalenin okuyucular›n›n oluﬂturdu¤u kümeye dâhil olabilirsiniz.
Bu makalenin okuyucular›n›n oluﬂturdu¤u küme geniﬂ veya büyük de olabilir dar veya
küçük de. Sizin okuyucu olma yan›nda birçok baﬂka özellikleriniz de söz konusu olabilir. Ama bu makalenin okuyucular›ndan oluﬂan küme bu makalenin okuyucusu olamaz.
Çünkü küme makale okuyamaz. Küme aynen say›lar gibi soyut bir kavramd›r. Okuyucular kümesinin ö¤elerinin bu kümenin üyesi olabilmeleri için gereken özelli¤i okuyucu olmalar›d›r. Bireyin herhangi bir özelli¤i o kümeyi belirleyebilir. Kuzular kümesinin özelli¤i ö¤elerinin kuzu olmas›d›r. Ama kuzular kümesinin kendisi kuzu de¤ildir. Böylece
ortaya “kendisinin üyesi olmad›¤›” küme kavram› ç›kmaktad›r. Kendi kendilerine üye olmayan kümelere “normal kümeler” denebilir. Kendilerinin üyesi olmama özelli¤ine sahip bireysel kümeler bir araya gelebilir ve bir küme oluﬂturabilir. Böylece kendisinin
üyesi olmayan küme kavram› ortaya ç›kar. Kümelerin ço¤u kendilerinin üyesi de¤ildir.
Ancak baz› kümeler kendilerinin üyesidir. Çay içmeyenlerin oluﬂturdu¤u kümeyi düﬂünün. Bu küme baz› insanlar›, birçok baﬂka yarat›¤›, a¤açlar›, say›lar› ve kümeleri içerecektir. Böyle oldu¤unda çay içmeyenlerin kümesi kendini de kapsayacakt›r; çünkü kendi kendisine üye olabilecektir. Kendi kendisine üye olabilen kümelere de “anormal kümeler” denebilir. Russell’›n kümesi tüm normal kümeleri içine olan kümedir. Russell’›n
kümesinin temel özelli¤i “kendisinin üyesi olmayan” kümelerden oluﬂmas›d›r. Böylece
Russell’›n kümesi hayvanlar kümesini, teneke kutular› kümesini, inﬂaatç›lar›n kümesi gibi kendi kendilerine üye olamayan kümeleri kapsayacakt›r. Bu kümelerin kendisi hayvan, teneke kutu ve inﬂaatç› de¤ildir. Kuﬂkusuz Russell’›n kümesi çay içmeyenler kümesi olamaz; çünkü bu kümenin kendisi kümenin üyesidir. ﬁimdi kaç›n›lmaz soruyla karﬂ›laﬂ›yoruz: Russell’›n kümesinin kendisi nedir? Bu küme kendisinin üyesi midir? Russell’›n kümesinin kendisinin kümesinin üyesi oldu¤u varsayal›m. Bu durumda bu küme
kendisine üye olabildi¤inden kendisinin üyesi olamayacakt›r. ﬁimdi de bu kümenin ken-
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disinin üyesi olmad›¤›n› düﬂünelim. Bu durumda kendisinin üyesi olmayan ö¤elerin oluﬂturdu¤u kümenin üyesi olabilecektir. Ortaya k›s›r döngü ç›kmaktad›r. Demek ki Russell’›n kümesi gibi bir küme olamaz; çünkü ortada bir çeliﬂki ve belirsizlik vard›r.10
Russell paradoksunun daha anlaﬂ›labilir ﬂekli berber paradoksudur. Berber paradoksu da ﬂöyledir: Bir berber, bulundu¤u köydeki erkeklerden, yaln›zca kendi kendini t›raﬂ etmeyen erkekleri t›raﬂ etmektedir. Bu durumda berberi kim t›raﬂ edecektir? Kendini
t›raﬂ etmezse, kendini t›raﬂ etmeyen herkesi t›raﬂ etti¤inden, kendini t›raﬂ etmeli. Kendini t›raﬂ ederse, kendini t›raﬂ edenleri t›raﬂ etmedi¤inden, kendini t›raﬂ etmemelidir.11
“Egemen otorite sadece kendileri üzerinde iktidara sahip olmayan otoriteler üzerinde iktidara sahip olan otorite” olarak tan›mlanacak olursa, böyle bir egemen otoritenin
olamayaca¤› söylenebilecektir. Egemen otorite sadece ve sadece kendi üzerinde iktidara
sahip olmayan otoriteler üzerinde iktidara sahip oldu¤una göre, egemen olarak niteledi¤imiz bu otorite kendi üzerinde de iktidara sahip olamayacakt›r. O halde bu otorite egemen otorite de¤ildir; çünkü her ﬂeyi yapabilecek bir iktidara sahip olmad›¤› sonucu ortaya ç›kmaktad›r. Bu ise bir paradokstur.12
Her ﬂeyi yapabilen parlamentonun gelecekteki parlamentolar› ba¤lay›c› yasa yapamamas› bir paradokstur. Hemen anlaﬂ›labilece¤i gibi bu paradoks Tanr› paradoksunun
benzeridir. Tanr› paradoksu ﬂöyle ifade edilebilir: Her ﬂeye gücü yeten tanr› kald›ramayaca¤› a¤›rl›kta bir kaya yaratabilir mi?13
10. Bak›n›z: Peter Cave, This Sentence is False: An Introduction to Philosophical Paradoxes (London:
Continuum, 2009), s.48-49; Cemal Y›ld›r›m, Matematiksel Düﬂünme, Alt›nc› Bas›m (‹stanbul: Remzi
Kitapevi, 2010), s.82-83. Russell’›n paradoksunun matematiksel olarak aç›klan›ﬂ› için bak›n›z: Ali
Nesin, Matematik ve Korku (‹stanbul: Nesin Matematik Köyü Yay›nlar›, 2008), s.205-209.
11. ‹lk bak›ﬂta berber paradoksu yalanc› paradoksuna benzemektedir: “Bu cümle yanl›ﬂt›r.” Bu cümle e¤er
yanl›ﬂsa do¤ru, do¤ruysa yanl›ﬂt›r. Ancak berber ve yalanc› paradokslar› aras›nda önemli bir fark vard›r. Berber paradoksundaki çeliﬂkiden tan›mland›¤› bir biçimde berber olamaz diyerek kurutulabiliriz.
Bu paradokstaki çeliﬂki bu tan›mland›¤› biçimde bir berber olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Ancak yalanc› paradoksunda bu ﬂekliyle reddedebilece¤imiz bir varsay›m bulunmamaktad›r.
12. Goldstein, “Four Alleged Paradoxes in Legal Reasoning”, s 379. Egemenlik tan›m› yukar›daki gibi yap›lmad›¤›nda paradoks da ortaya ç›kmayacakt›r. Russell, berber ve egemenlik paradokslar›n›n içerikleri de¤il, biçimleri birbirine benzemektedir. Parlamento egemenli¤inin tan›m› yap›l›rken ﬂu anki parlamentonun gelecek parlamentolar›n iktidarlar›n› s›n›rland›rabilmesi istenirken; ayn› zamanda da gelecek parlamentolar›n ﬂu anki parlamentonun s›n›rs›z egemenli¤inin ayn›s›na sahip olmas› istenmektedir.
13. Tanr› paradoksu anayasay› de¤iﬂtirme iktidar› gibi her ﬂeye gücü yeten hukuksal iktidarlara da uygulanabilir. Nas›l olur da her ﬂeye gücü yeten iktidar de¤iﬂtirilemez bir biçimde kendini s›n›rland›rabilecektir? Mackie Tanr› paradoksunu basitçe ﬂöyle ifade etmektedir: “Tanr›n›n Gücü her ﬂeye yeter”;
“Tanr› bütünüyle iyidir”; ama “kötülük de vard›r”. Bu üç önerme aras›nda baz› çeliﬂkiler vard›r. E¤er
bu üç önermeden herhangi bir biçimde ikisi do¤ruysa üçüncüsü yanl›ﬂ olmak durumundad›r. Bak›n›z:
J. L. Mackie, “Evil and Omnipotence” Mind, 64 (April 1955), s.200.
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H. L. A. Hart ‹ngiltere’de parlamentonun egemenli¤i dendi¤inde, egemenli¤in di¤er nitelikleri yan›nda, parlamentonun gelecek parlamentolar› ba¤lay›c› yasa yapamayaca¤› biçiminde anlaﬂ›ld›¤›n› belirttikten sonra, ortaya ç›kan paradoksun ﬂöyle aﬂ›labilece¤ini belirtmektedir:
“Ancak böyle bir Parlamentonun olmas› gerekti¤i yolunda ne mant›ksal ne de do¤al bir gereklilik bulunmaktad›r. Söz konusu bu durum hukuksal geçerlilik k›stas› olarak kabul edebilece¤imiz akla gelebilecek
düzenlemelerden sadece biridir. Bu di¤erleri aras›nda bir baﬂka ilke vard›r ki, ayn› biçimde belki de daha iyi bir biçimde ‘egemenlik’ ad›n› hak etmektedir. Bu ilke, Parlamentonun geri al›namaz bir biçimde
gelecekteki yasama yetkisini s›n›rland›rma iktidar›na sahip olmamas›n›n yerine, geniﬂ anlamda bu kendini s›n›rland›rma iktidar›na da sahip olmas› gerekti¤ini söylemektedir. Böylece Parlamento en az›ndan
tarihinde bir kez ﬂu anki doktrinin kabul etti¤inden daha geniﬂ bir yasama yetkisi kullanabilecektir. Her
ne olursa olsun, Parlamentonun varl›¤›n›n her an›nda kendi koyduklar› dâhil olmak üzere her türlü hukuksal s›n›rland›rmalardan ba¤›ms›z olaca¤›, hukuksal olarak her ﬂeye gücü yetme gibi müphem bir düﬂüncenin sadece bir yorumudur. ‹ﬂin asl›nda gelecekteki Parlamentolar›n yasama yetkilerini etkilemeyen
her türlü konuda devam eden (sürekli) egemenlik ile kullan›lmas› sadece bir kez mümkün olabilen s›n›rs›z ama kendini kapsayan egemenlik aras›nda bir seçim yap›lmakt›r. Her ﬂeye gücü yetmenin bu iki türlü anlaﬂ›l›ﬂ›, iki türlü her ﬂeye kadir Tanr› anlay›ﬂ›yla paralellik göstermektedir. Bir yanda varl›¤›n›n her
an›nda ayn› güçleri kullanan ve bu nedenle bu güçlerini azaltamayan Tanr› ile gelecekte her ﬂeye gücü
yetmeyi yok edebilecek güçlere sahip Tanr› anlay›ﬂ› söz konusudur. Parlamentomuzun hangi tür egemenli¤e –devam eden veya kendini kapsayan- sahip oldu¤u sorusu hukuku tan›mlamada en son ölçüt
olarak kabul edilen kural›n biçimiyle ba¤lant›l› ampirik bir sorudur. Bu hukuk sisteminin temelinde yatan kural ile ilgili bir soru olsa bile, yine de bu sorunun herhangi bir zamanda, en az›ndan baz› noktalar
aç›s›ndan, oldukça belirli bir yan›t› söz konusu olabilir. Böylece ﬂu an kabul edilen kural›n aç›kça bir çeﬂit devam eden egemenlik anlay›ﬂ› oldu¤u söylenebilir; bu nedenle ﬂu anki Parlamento yapt›¤› yasalar›n
gelecekteki Parlamentolar taraf›ndan kald›r›lmas›n› engelleyemez.” 14

Tanr› ve egemenlik paradoksu çok gizemli de¤ildir. Kendi iktidar›n› s›n›rland›ran
bir parlamento veya kald›ramayaca¤› a¤›rl›kta bir taﬂ yaratan Tanr›, böyle bir olaydan
sonra da kendisinden daha üstün iktidara sahip olmama anlam›nda, yine en üstün iktidara sahip olacakt›r. Ama her ﬂeyi yapabilme iktidar›na sahip olmayacakt›r. Goldstein ﬂöyle bir örnek vermektedir: Herhangi bir yerde en üstün otoriteye sahip bir diktatör düﬂünelim. Bu diktatörün ülkede kendisi d›ﬂ›nda kendi kendini sakatlamay› yasaklad›¤›n› varsayal›m. E¤er diktatör kendi kendini sakatlayacak olursa, kuﬂkusuz bu sakatl›¤› oran›nda
iktidar›ndan kaybedecektir. Ancak bu tür bir iktidar kayb› diktatörün en üstün otorite oldu¤u olgusunu de¤iﬂtirmeyebilir.15
14. H. L. A. Hart, The Concept of Law, 2. Bask› (Oxford: Oxford University Pres,1994), . 149-150. Bu yap›t›n ilk bask›s› 1961 y›l›nda yap›lm›ﬂt›r. Hart bu düﬂünceyi J. L. Mackie’den esinlenerek geliﬂtirmiﬂtir. Bak›n›z: J. L. Mackie, “Evil and Omnipotence” Mind, 64 (April 1955). s.211-212.
15. Goldstein, “Four Alleged Paradoxes in Legal Reasoning”, s.379-380.
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‹ncelemeye çal›ﬂaca¤›m›z paradoks ﬂöyle aç›klanabilir: Bilindi¤i gibi baz› hukuk
kurallar› baﬂka birtak›m hukuk kurallar›n›n nas›l de¤iﬂtirileceklerini düzenler ve kural
olarak de¤iﬂiklikleri düzenleyen kurallar›n kendisi de de¤iﬂtirilebilir. Genellikle bu de¤iﬂiklikler daha üstte yer alan ve yap›lacak de¤iﬂikli¤i düzenleyen kurallar taraf›ndan gerekçeleﬂtirilir. De¤iﬂikli¤i düzenleyen kural hukuk sisteminde en üstte yer olan kural ise,
bu kural bu kural›n getirdi¤i usule uyularak de¤iﬂtirilebilir. Paradoks de¤iﬂikli¤i düzenleyen kural›n kendisi, daha do¤ru bir söyleyiﬂle, bu kural›n getirdi¤i usul kullan›larak de¤iﬂtirildi¤inde ortaya ç›kmaktad›r. De¤iﬂikli¤i düzenleyen kural anayasa gibi en üstte yer
alan bir kural ise paradoks daha göze batar bir hale gelmektedir. E¤er anayasada yap›lan
de¤iﬂiklik orijinalinden farkl›ysa veya orijinal kuralla çeliﬂiyorsa veya yap›lan de¤iﬂiklikle anayasa bir daha de¤iﬂtirilemez bir duruma veya anayasa de¤iﬂiklikleri yasalar›n de¤iﬂiklikleriyle ayn› düzeye getiriliyor ise paradoks en üst düzeyde olacakt›r. Üzerinde
durmak istedi¤imiz konu anayasalarda yer alan anayasan›n nas›l de¤iﬂtirilece¤iyle ilgili
hükmün kendisinin de¤iﬂtirilmesidir (self-amendment).

ALF ROSS PARADOKSU
Hukuka içten bakt›¤›m›zda hukukun kendi kendini yaﬂatan, yaratan, de¤iﬂtiren ve
meﬂrulaﬂt›ran ve kendi kendine referansta bulunan kapal› bir sistem oldu¤u görülecektir.
Yani modern hukuk kendine referans yapan, kendine baﬂvuran bir sistemdir. Bu içsel
perspektif aç›s›ndan hukuk sadece kendi otoritesi alt›nda de¤iﬂtirilebilir veya meﬂrulaﬂt›r›labilir. Bu kapal› sistem paradokslar yarat›r; çünkü bu kendine referans yapan bir sistemdir. Bu sistemde hukuk kural› kendi meﬂrulu¤u ve de¤iﬂikli¤i için bir otorite olarak
kullan›lmaktad›r. Hukuk filozoflar› bu tür bir sistemde ortaya ç›kan çeliﬂkiler, tutars›zl›klar ve çözümsüzlükler karﬂ›s›nda çok kez ﬂaﬂk›na dönmüﬂlerdir. ‹ﬂte bu paradokslardan
biri de “yalanc› paradoksu”yla çok yak›n akrabal›¤› olan Alf Ross paradoksudur. Anayasalarda anayasan›n kendisinin nas›l de¤iﬂikli¤ini düzenleyen hüküm, yalanc› paradoksunda oldu¤u gibi, kendinden söz eden ve bu nedenle de çeliﬂki yaratan bir hükümdür.
Sorun özet olarak ﬂudur: E¤er bir anayasada anayasa de¤iﬂikli¤i ile ilgili bir hüküm
varsa, bu hükmün kendisi bu hükmün de¤iﬂtirilmesinde kullan›labilir mi? Ortada paradoksal (çeliﬂkili) bir durum var m›d›r ve varsa bu yasal olabilir mi? E¤er bu durum yasal
kabul ediliyorsa hukukun mant›¤› ne kadar mant›ksal olmal›d›r?16 Bu sorular›n yan›tlar›16. Nir Kedar, “The Political Origins of the Modern Legal Paradoxes”, Paradoxes and Inconsistencies in
the Law”, derleyenler Oren Perez ve Gunther Teubner (Oregon: Hart Publishing, 2006), s.101.
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n› bulmaya çal›ﬂal›m. Ancak bu sorulara yan›t bulmadan önce Alf Ross’un paradoksu
aç›klay›ﬂ›n› inceleyelim.
Alf Ross’a göre kurallar yetki (yetkilendirme) kurallar›na (rules of competence) uygun olarak ç›kar›l›r. Yetki kural› yasalaﬂt›rman›n geçerli olaca¤› yeterli ve zorunlu koﬂullar› belirler. Her türlü yetki kural› bir otorite (authority) oluﬂturur. Bir baﬂka deyiﬂle, her
yetkilendirme kural› yasa yapma sürecini belirleyen koﬂullar›n bütününü gösteren bir otorite oluﬂturur. Yetki kural›n›n kendisi bir baﬂka otorite taraf›ndan yasalaﬂt›r›lm›ﬂ yaz›l› bir
hukuk kural› olabilir. Böyle bir otorite de bir baﬂka otorite taraf›ndan yarat›labilir. Öncekinin geçerlili¤i sonrakinden kaynakland›¤›ndan, sonrakinin hukuk sisteminde daha üste
yer ald›¤› kabul edilmelidir. Bu durum sonsuza kadar gidemeyece¤inden varl›¤› bir baﬂka
otoriteden kaynaklanmayan en üste yer alan bir otoritenin olmas› gerekir. Bu durum Alf
Ross taraf›ndan ﬂöyle gösterilmektedir (O otorite ve Y yetki kural› olmaktad›r):
O1 Y1 taraf›ndan oluﬂturulur; Y1 O2 taraf›ndan ç›kar›l›r;
O2 Y2 taraf›ndan oluﬂturulur; Y2 O3 taraf›ndan ç›kar›l›r;
O3 Y3 taraf›ndan oluﬂturulur; Y3 bir baﬂka otorite taraf›ndan ç›kar›lmam›ﬂt›r.
Ross’a göre sistemdeki en üst otorite O3’dür ve Y3 bu otoritenin temel normudur.
Ancak nas›l oluyor da Y3 bir baﬂka otorite taraf›ndan ç›kar›lmamaktad›r? Ross’un sorusu ve paradoksun kayna¤› Y3’ün hukuksal varl›¤›d›r. Ross’a göre bu sorunun iki olas›
yan›t› vard›r:
(1) Y3 hukuksal olarak bir yasad›r; yani bir pozitif hukuk kural›d›r. Bu yetki kural› bir baﬂka otorite taraf›ndan ç›kar›lmad›¤›ndan O3 taraf›ndan ç›kar›lm›ﬂ demektir.
(2) Y3 bir pozitif hukuk kural› de¤ildir. Yani Y3’ün hukuksal geçerlili¤i bir baﬂka
normun geçerli¤inden kaynaklanmamaktad›r. Y3 olgusal bir gerçektir veya sistemdeki
herhangi bir kural›n geçerli¤i için bir önvarsay›md›r.17
Alf Ross bu her iki sonucun da kabul edilemeyece¤ini belirttikten sonra bu söylenenleri anayasa hukukuna ﬂöyle aktarmaktad›r: Ross’a göre her anayasan›n temel görevi
yasama yetkisini belirlemektir. E¤er biz bunu yukarda verilen örnekteki O2 olarak tan›mlarsak anayasa yasa koyucunun yetkisini belirleyen kurallar› (Y2) içerir. E¤er anayasada
anayasay› de¤iﬂtirme ile ilgili bir kural varsa bu kural (Y3) bir baﬂka yasa-yapma sürecini saptar ve daha üstte yer alan otoriteyi ortaya ç›kar›r (O3). Buna anayasa hukukunda
kurucu iktidar veya kurucu otorite denir. E¤er bir anayasa kendi koydu¤u anayasay› de¤iﬂtirme usulü d›ﬂ›nda bir baﬂka anayasay› de¤iﬂtirme usulü ve otoritesi tan›m›yorsa, bu
durumda O3 sistem içindeki en üst otoritedir ve Y3 de bu otoritenin temel normudur.
17. Alf Ross, “On Self-Reference and a Puzzle in Constitutional Law”, Mind (January, 1969), s.2-3.
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Ross bu söylediklerine 1953 tarihli Danimarka Anayasas›n› örnek olarak vermektedir.
Biz bu anlat›lanlar› ülkemize uyarlarsak, 1982 Anayasas›na göre, 175. maddede tan›mlanan anayasay› de¤iﬂtirme usulüne uygun olarak ortaya ç›kan iktidar Türkiye’deki en üst
hukuksal otoritedir. Anayasan›n175. maddesi de Türk hukuk düzeninin temel normudur.
Temel sorun ﬂudur: 1982 Anayasas›n›n 175. maddesi, yani en yüksek otoriteyi
(O3) oluﬂturan Y3 nas›l de¤iﬂtirilebilecektir? Ross’a göre Y3’ün hukuksal varl›¤› sorusuna verilebilecek iki yan›t olabilir:
(1) 175. madde bu madde de yer alan usule uyularak, yani 175. maddenin ortaya
ç›kard›¤› kurucu iktidar (O3) taraf›ndan de¤iﬂtirilebilir veya
(2) Bu maddeyi de¤iﬂtirmede kullan›labilecek herhangi bir hukuksal usul yoktur;
çünkü 175. maddenin geçerlili¤i olgusal bir gerçekliktir ve hukuksal geçerlili¤ini bir baﬂka normdan almaz. Bu söylenenler bu maddenin de¤iﬂtirilemez oldu¤u anlam›na gelmez.
Nas›l ki bir hukuksal örf ve adet kural›n›n yerini bir baﬂka örf ve adet kural› alabiliyorsa; bir temel normun yerini bir baﬂka temel norm alabilir. Ancak her iki durumda da bu
geçiﬂ hukuksal bir süreç veya usul içinde gerçekleﬂmemiﬂ olacakt›r. Bu bir olgudur. Yani bir baﬂka örf ve adet kural›n›n veya hukuksal düzenin temel taﬂ› olarak bir baﬂka temel normun kabul edilmesi sosyo-psikolojik bir olgudur.18
Ross bu her iki yan›t›n da kabul edilemeyece¤ini ileri sürmüﬂtür. ‹lk yan›t –temel
normun en üstte yer alan otorite taraf›ndan ç›kar›ld›¤› veya bir baﬂka deyiﬂle, temel normun kendi koydu¤u kurallara göre de¤iﬂtirildi¤i- kabul edilemez; çünkü bu “kendi kendine at›f yapan cümle” veya “kendinden söz eden cümle” (özgöndergesel cümle) olmaktad›r. Kendine at›f yapan cümleler felsefede (mant›kta) anlams›z olarak kabul edilmektedir; çünkü bu tür cümleler çeliﬂki yaratmaktad›r. Bu nedenle temel normun kendi koydu¤u kurallara göre de¤iﬂtirilebilece¤i varsay›m› çeliﬂkiler içermektedir.
1982 Anayasas›na göre hukuksal sistemde en üstte yer alan otorite Anayasan›n
175. ve 4. maddelerinde belirlenen anayasay› de¤iﬂtirme iktidar›d›r ve bu maddeler Türkiye’deki hukuksal sitemin temel normudur. Temel normla belirlenen otorite bu otoritesini baﬂkas›na terk edemez; çünkü Ross’a göre bu mant›ksal aç›dan anlams›z olacakt›r.
ﬁöyle bir örnekle bu durumu aç›klamaya çal›ﬂal›m:
Madde 175: Anayasan›n de¤iﬂtirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsay›s›n›n en az üçte
biri taraf›ndan yaz›yla teklif edilebilir. Anayasan›n de¤iﬂtirilmesi hakk›ndaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüﬂülür. De¤iﬂtirme teklifinin kabulü Meclisin üye tamsay›s›n›n beﬂte üç ço¤unlu¤unun gizli oyuyla mümkündür. Cumhurbaﬂkan› Anayasa de¤iﬂikliklerine iliﬂkin kanunlar›, bir daha
görüﬂülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis, geri gönderilen Kanu18. Ibid., s.4.
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nu, üye tamsay›s›n›n üçte iki ço¤unlu¤u ile aynen kabul ederse Cumhurbaﬂkan› bu Kanunu halkoyuna sunabilir. Anayasan›n 4. maddesine göre de, Anayasan›n 1. maddesindeki Devletin ﬂeklinin
Cumhuriyet oldu¤u hakk›ndaki hüküm ile 2. maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesi
hükümleri de¤iﬂtirilemez ve de¤iﬂtirilmesi teklif edilemez.19

Yeni 175. madde 175. maddedeki usule uyularak de¤iﬂtirilmiﬂtir. Madde ﬂu ﬂekle
bürünmüﬂtür:
Anayasan›n de¤iﬂtirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsay›s›n›n en az üçte biri taraf›ndan
yaz›yla teklif edilebilir. Anayasan›n de¤iﬂtirilmesi hakk›ndaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüﬂülür. De¤iﬂtirme teklifinin kabulü Meclisin üye tamsay›s›n›n salt ço¤unlu¤unun gizli oyuyla mümkündür. Cumhurbaﬂkan› Anayasa de¤iﬂikliklerine iliﬂkin kanunlar›, bir daha görüﬂülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderemez. Anayasan›n 4. maddesi de yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
Sonuç: Yeni 175. madde geçerlidir ve 4. madde de kald›r›lm›ﬂt›r. Yani Anayasa de¤iﬂiklikleri bundan böyle Meclis üye tamsay›s›n›n salt ço¤unlu¤uyla de¤iﬂtirilebilece¤i gibi ilk üç maddede de de¤iﬂiklikler yap›labilecektir.

Var›lan bu sonuç ilk bak›ﬂta do¤ru gibi gözükmekle birlikte, Ross bunun mant›ksal olarak mümkün olamayaca¤›n› ileri sürmektedir; çünkü bu ç›kar›mda ortaya ç›kan sonuç önermelerden biriyle (ilk öncülle) çeliﬂmektedir. Bu durum mant›ksal olarak anlams›zl›k demektir; çünkü ortaya ç›kan yeni 175. madde ilk öncülle çeliﬂmektedir.20
Ross’un verdi¤i daha az karmaﬂ›k bir örnekle bu konu daha iyi aç›klanabilir. E¤er
mutlak bir monarﬂide hükümdar ülkesine özgürlükçü ve demokratik bir anayasa yapacak
olursa, bu hukuksal aç›dan iki ﬂekilde yorumlanabilir. Bu yeni anayasan›n hükümdar›n
sahip oldu¤u mutlak iktidar nedeniyle geçerlilik kazand›¤› ve bu nedenle de hükümdar›n
en üst otorite olmaya devam etti¤i söylenebilir. Bu durumda hukuk sisteminde eski temel
19. Anayasa Mahkemesi E. 2008/16, K. 2008/116 say›l› ve 5 Haziran 2008 günlü karar›nda ﬂöyle demekteydi: “Yürürlükteki Anayasam›z›n öngördü¤ü düzen, anayasal normlar bütünü ve bu bütünü somutlaﬂt›ran ilk üç maddede ortaya ç›kan bir anayasal düzendir. Kurucu iktidar›n siyasal düzene iliﬂkin temel tercihi Anayasa’n›n ilk üç maddesinde, bunun somut yans›malar› ise di¤er maddelerde ortaya ç›kmaktad›r. 4. madde ise ilk üç maddenin güvencesi olma niteli¤i itibariyle do¤al olarak de¤iﬂtirilmezlik özelli¤ine sahiptir. Bu durumda Anayasa’n›n 4. maddesi dâhil olmak üzere her bir maddede yap›lacak de¤iﬂikliklerin siyasal düzende de¤iﬂikliklere ve kurucu iktidar›n yaratt›¤› anayasal düzende dönüﬂümlere yol açmas› mümkündür. O halde Anayasa’n›n di¤er maddelerinde yap›lacak de¤iﬂikliklerle Anayasa’n›n 4. maddesinin yasama organ› için çizdi¤i s›n›rlar›n aﬂ›lma olas›l›¤› göz ard› edilemez.”
20. Alf Ross, “On Self-Reference and a Puzzle in Constitutional Law”, Mind (January, 1969), s.5. Herhangi bir kural›n belirli bir otorite taraf›ndan geçerli olarak yasalaﬂt›r›ld›¤›n› söyledi¤imizde yap›lan
mant›ksal ç›karsamada ilk öncül yetki kural›na uygun olarak geçerli bir normun nas›l oluﬂturulaca¤›n› belirlemekte; ikincil öncül bu koﬂullar›n yerine getirildi¤ini göstermekte ve sonuç da geçerli bir normun yarat›ld›¤›n› ortaya koymaktad›r. Örne¤in:
C1, C2 ve C3 koﬂullar›na uygun olarak ortaya ç›km›ﬂ bir norm geçerlidir.
N normu C1, C2 ve C3 koﬂullar›na uyularak ç›kar›lm›ﬂt›r.
O halde N normu geçerlidir.
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norm geçerli olmaya devam eder ve bu yeni düzen her an bu düzeni yaratan mutlak iktidar taraf›ndan geri al›nabilir. Sistemin arkas›nda yatan önvarsay›m veya temel ideoloji
de¤iﬂmemiﬂtir. Ya da yeni anayasan›n hükümdar taraf›ndan bir daha geri al›namayacak
bir biçimde yap›ld›¤› düﬂünülebilir. Bu durumda bu anayasan›n hükümdar›n mutlak iktidar›ndan kaynakland›¤› söylenemez. Mant›kta temel dayanaklarla çeliﬂen bir sonuca
ulaﬂmak mümkün de¤ildir. Hükümdar›n kendi elleriyle egemenli¤i elle tutulan bir obje
gibi halka verebilece¤i düﬂüncesi tümüyle sihirli bir egemenlik düﬂüncesine dayan›r. Sonuç olarak yeni anayasa ya eskisinden (eski temel normdan) kaynaklanmaktad›r ve e¤er
durum böyleyse gerçekte yeni bir anayasa yok demektir ve hükümdar›n mutlak iktidar›
de¤iﬂmeden sürmektedir. Veya yeni anayasa eskisinin yerine geçmiﬂtir. Durum böyleyse bu yeni anayasa eskisinden kaynaklanamaz.21
Ross bu konuda baﬂka bir örnek daha vermektedir: Anne–baba otoritesinin temel
normunun ﬂöyle oldu¤unu düﬂünelim: Çocuklar (S) her aç›dan mutlak bir biçimde babalar›n›n (F’nin) iradesine uymak zorundad›r. E¤er F, S’ye benim emirlerime art›k uyma
derse, bu serbest b›rakma bu temel normdan kaynaklanamaz; çünkü sonuç (serbest b›rakma) ilk öncülle (ebeveyn otoritesiyle ilgili temel normla) çeliﬂmektedir. Bir baﬂka deyiﬂle, e¤er S babas› F böyle söyledi¤i için babas›n›n emirlerinden ba¤›ms›z olarak hareket
edecek olsa dahi hâlâ ebeveyn otoritesini kabul etmektedir ve gerçek anlamda özgür olamam›ﬂt›r; çünkü babas›n›n verece¤i yeni bir emirle bu özgürlü¤ü sonlanabilir. Benzer bir
biçimde bir ülkede temel normun meclisteki milletvekillerinin yüzde 60’n›n oylar›yla
anayasay› de¤iﬂtirilebilece¤ini kurallaﬂt›rd›¤›n› varsayal›m. E¤er bu ço¤unluk gelecekte
anayasa de¤iﬂikli¤i için milletvekillerinin yüzde 70’nin ço¤unlu¤unun oyunun gerekli oldu¤una karar verecek olursa, bu yeni temel norm eskisinden kaynaklanamaz.22
Ross’a göre ikinci yan›t da (yani temel normun (175. maddenin) pozitif bir hukuk
kural› olmad›¤› ve bu nedenle herhangi bir biçimde hukuksal bir süreçle de¤iﬂtirilemeyece¤i) sa¤lam de¤ildir; çünkü anayasa de¤iﬂikli¤ini düzenleyen kural›n kendi koydu¤u kurallara uyularak de¤iﬂtirilebilece¤i ﬂeklinde toplumda var olan çok yayg›n görüﬂle çeliﬂmektedir. Anayasan›n 175. maddesinin bu maddede yer almayan bir baﬂka usulle de¤iﬂtirilmesi halk, politikac›lar ve mahkemeler taraf›ndan yasal bulunmayacakt›r.23 Ancak
21. Alf Ross, On Law and Justice (London: Stevens & Sons Limited, 1958), s.82-83.
22. Ross, “On Self-Reference and a Puzzle in Constitutional Law”, Mind (January, 1969), s.5.
23. 17/5/1987 günlü, 3361 say›l› “7/11/1982 Tarih ve 2709 Say›l› Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 67,
75, 175 inci Maddelerinin De¤iﬂtirilmesi ve Geçici 4 üncü Maddesinin Yürürlükten Kald›r›lmas› Hakk›nda Kanun “un 4 üncü maddesinin ikinci f›kras› hükmünün Anayasa’n›n 104., 175. ve geçici 9. maddelerine ayk›r›l›¤› nedeniyle iptali istenmiﬂti. Dava dilekçesinde iptal istemine gerekçe olarak, özetle;
Anayasan›n geçici 4. maddesinin yürürlükten kald›r›lmas›n› öngören 3301 say›l› Kanunun 4. maddesi,
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Ross’a göre e¤er halk›n anlay›ﬂ› rasyonel terimlerle ifade edilemiyorsa çeliﬂki ortadan
kalkm›ﬂ de¤ildir. Böylece Ross ilk yan›t›n mant›ksal olarak imkâns›z oldu¤unu ve ikinci
yan›t›n ise kimse taraf›ndan savunulmad›¤›n› ispatlad›¤›n› ileri sürerek paradoksun bu
yan›tlarla çözülemeyece¤ini belirtmektedir.
Anayasas›n›n de¤iﬂtirilme usulünü saptayan, iﬂbu de¤iﬂiklikten önceki 175. maddenin öngördü¤ü teklif ve kabul ço¤unluklar›na uyularak konulmuﬂ oldu¤una ve Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan da geri gönderilmedi¤ine göre, Resmi Gazete’de yay›mland›¤› gün yürürlü¤e girmesi gerekirken, söz konusu maddenin “Bu hükmün onaylanarak yürürlü¤e girebilmesi için halkoyuna sunulmas› zorunlu olup halkoylamas›, Anayasan›n 175 inci maddesinin bu Kanunla de¤iﬂik hükümlerine göre yap›l›r.” biçimindeki
ikinci f›kras› hükmü ile, maddenin yürürlü¤e girebilmesi, halkoylamas› sonucunda onaylanm›ﬂ bulunmas› koﬂuluna ba¤lanm›ﬂt›r. Bu hususun Anayasan›n de¤iﬂiklikten önceki. 175., Cumhurbaﬂkan›na
Anayasa de¤iﬂikliklerine iliﬂkin kanunlar› gerekli gördü¤ü takdirde halkoyuna sunmak yetkisini veren
104. ve keza Cumhurbaﬂkan›na, elli süre içerisinde yap›lm›ﬂ olan Anayasa de¤iﬂikliklerini TBMM. ne
geri gönderme yetkisi veren Geçici 9. maddelerine ayk›r› oldu¤u ileri sürülmüﬂtür. Anayasa Mahkemesi ﬂöyle bir karar vermiﬂtir: “Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerini belirleyen Anayasan›n
148. maddesinde, Anayasa de¤iﬂikliklerine iliﬂkin yasalar›n esas yönünden denetimine yer verilmedi¤i gibi, bunlar›n biçim yönünden denetimleri de, teklif ve oylama ço¤unlu¤una ve ivedilikle görüﬂülemeyece¤i ﬂart›na uyulup uyulmad›¤› hususlar› ile s›n›rl› tutulmuﬂtur. ‹ptali istenen bu s›n›rl› sebeplerden herhangi birine iliﬂkin bulunmad›¤› sürece davan›n dinlenmesi olana¤› yoktur. Dava dilekçesinde
ileri sürülen hususlar Anayasan›n 148. Ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluﬂu ve Yarg›lama Usulleri
Hakk›nda Kanunun 21. Maddelerinde say›l› ve s›n›rl› olarak belirlenen ﬂekil bozukluklar›ndan de¤ildir. Bu itibarla iﬂin esas›na girilmeden yetkisizlik nedeniyle davan›n reddine karar verilmesi gerekir.”E. 1987/9, K. 1987/15, k.t. 18.6.1987.
Yekta Güngör Özden bu karara yazd›¤› karﬂ› oy yaz›s›nda ﬂöyle demekteydi: “Anayasa de¤iﬂiklikleri,
1982 Anayasas›’n›n bu konuya özgün 175. Maddesine uygun biçimde yap›l›r ve ayr›ca, ilk alt› y›lda,
Geçici 9. Madde’nin öngördü¤ü yönteme uygun gerçekleﬂtirilir. Daha aç›k ve yal›n bir anlat›mla, yürürlükteki 175. Maddeye ayk›r› bir de¤iﬂiklik geçerli olamaz. 175. Madde de¤iﬂtirilmeden, de¤iﬂtirilebilecek sürekli ya da geçici öbür maddeler bu maddeye ayk›r› içerikte de¤iﬂtirilemezler. De¤iﬂtirme
ancak yürürlükteki kaynak - dayanak - özel maddeye uygun biçimde yap›labilir. Ancak; Anayasa’da
bulunmamas› gereken bu yasaklar› düzenleyen Geçici 4 maddenin yukarda özetledi¤im 175. ve Geçici 9. Maddelere göre de¤iﬂtirilmesi aç›k - seçik bir anayasal zorunluluktur. Bu maddelere ayk›r› de¤iﬂiklikler, kan›mca, “yok” say›lmal›d›r. Olayda, Anayasa’n›n Geçici 4. Maddesi, “Anayasa’n›n de¤iﬂtirilmesi” baﬂl›kl› Anayasa’n›n 175. maddesi de¤iﬂikli¤i yürürlü¤e girmeden, onunla birlikte de¤iﬂtirilmiﬂtir. De¤iﬂiklikleri içeren 17/5/1987 günlü, 3361 no. lu Yasa’n›n 3. maddesi Anayasa’n›n 175.
maddesini de¤iﬂtirmekte, 4. maddesi de Anayasa’n›n Geçici 4. Maddesini kald›rmaktad›r (Birinci f›krada), Yasa, böylece, 18 May›s 1987 günlü, mükerrer 19464 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›ﬂt›r.
Daha sonra, 23/5/1987 günlü, 3376 no. lu “Anayasa De¤iﬂikliklerinin Halkoylamas›na Sunulmas›
Hakk›nda Kanun” 23/5/1987 ile yürürlü¤e konulmuﬂtur.
175. madde, tüm Anayasa de¤iﬂikliklerinin özel maddesi oldu¤undan içeri¤i yasama organ›nca 4.
madde gözetilerek istenildi¤i gibi de¤iﬂtirilip daha önce yürürlü¤e konulsa idi, ona uygun de¤iﬂtirilmesi zorunlu Geçici 4. madde de ﬂimdiki gibi de¤iﬂtirilir ve bir ayk›r›l›k oluﬂmazd›. ﬁimdi ise, iptali
istenen yasan›n 4. maddesinin birinci f›kras›n›n Geçici 4. madde’yi kald›rmas›na karﬂ›n, ikinci f›kras›
bu hükmün “onaylanarak yürürlü¤e girebilmesi”ni önceden bulunmayan zorunlu halkoylamas› koﬂuluna ba¤lam›ﬂt›r. Böyle “zorunlu” bir halkoylamas› koﬂulu ve kendisine dayan›lmas› zorunlu Anayasa’n›n önceki 175. maddesinde, ne yeni 175. maddede, ne de Geçici 9. madde’de vard›r. Dayanaklarda olmayan koﬂul, bunlara uygun biçimde yasalaﬂmas› zorunlu 4. maddede hiç olamaz. Olursa, Anayasa’ya ayk›r›l›k oluﬂur, incelenen 4. madde önceden olmayan sonra da öngörülmeyen zorunlu halkoylamas› koﬂulunu yap›s›nda taﬂ›d›¤›na, kendisi böyle yeni bir ö¤eyi getirdi¤ine göre bu ayk›r›l›k nas›l
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ALF ROSS’A GÖRE PARADOKSUN ÇÖZÜMÜ
Ross paradoksun çözümünü çözüm için önerilen ilk yan›t› de¤iﬂtirerek gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Ross bu konuda ﬂunlar› belirtmektedir:
“Çözüm için her türlü giriﬂimin bir normun geçerli¤inden temel normla N ile çeliﬂen baﬂka bir normun geçerlili¤ini sa¤laman›n imkâns›z oldu¤u ilkesini terk etmemesi gerekir. Bu nedenle, bir hukuk sisteminin temel normu herhangi bir hukuksal usulle de¤iﬂtirilememelidir. E¤er bir sistemin temel normu gerçekte de¤iﬂtirildiyse, bu de¤iﬂiklik sistemde yer alan herhangi bir yetki kural›ndan
(anayasa de¤iﬂikli¤ini düzenleyen hükümden) kaynaklanamaz. Bu görüﬂ ç›karsamayla ilgili teorilerle tam bir uyum içinde oldu¤undan çok ola¤anüstü bir görüﬂ olarak düﬂünülemez. Nedenler ve
kan›tlar zinciri bir yerde durmak zorundad›r; bütün ç›kar›mlar›n en son temelini oluﬂturan baz› aksiyomlar (temeller) olmal›d›r ve bu nedenle bunlar›n kendisi sistem içinde gösterilemez.
E¤er yetki normundan bu norma ayk›r› hiçbir normun elde edilemeyece¤i kabul edilecek olursa, bu yetki kullan›larak yetkinin terk edilmesi düﬂüncesinin kendisi de sakatt›r. Temel norm en üst otoriteye s›n›rs›z yetki verse dahi, bu durumda en üst otoriteye iktidar›n› bir baﬂka otoriteye terk etme veya genel olarak yetkisini s›n›rland›rma iktidarlar› verilmiﬂ olmaz. E¤er bu anlaﬂ›lmad›ysa, herkesin çok iyi bildi¤i her
ﬂeye gücü yetme paradoksuna baﬂvurabiliriz: Tanr› kald›ramayaca¤› a¤›rl›kta taﬂ yaratabilir mi?”24

Bu söylenenler ﬂöyle basitleﬂtirilebilir: Ross iki öncül geliﬂtirmiﬂtir: (a) Bir normun
geçerlili¤i kendisiyle çeliﬂen normdan kaynaklanamaz (bu bize yukarda belirtilen öncülgetirilmiﬂtir, getirilmesi özlemi, biçimle mi ilgilidir, biçimle ilgili ise Anayasa’n›n 148. maddesinin
ikinci f›kras›yla s›n›rlanm›ﬂ üç koﬂuldan birisi ya da ikisi kapsam›nda m›d›r? Sorunun çözümü bu irdelemeyle olanakl›d›r.
175. maddeye göre de¤iﬂiklikler, kabul oyuyla tamamlanmaktad›r. Cumhurbaﬂkan› isterse halkoyuna
sunacakt›r. Tutanaklar teklif ço¤unlu¤u oldu¤unu, ivedilikle görüﬂülemeyece¤i koﬂuluna uyuldu¤unu
ve zorunlu bulunan üye tamsay›s›n›n üçte iki ço¤unlu¤unu çok aﬂan 376 oyla kabul edildi¤ini göstermektedir. Bir yasan›n yasama organ›nda kabulü ile yasalaﬂma evresi tamamlan›r. Yasama organ›, yürürlü¤ünü de belirler. Cumhurbaﬂkan›n›n yay›mlama (Anayasa mad. 89/1) iﬂlemi kal›r ki bunlar biçimsel gereklerdir. Geri gönderilmedikçe yasalaﬂman›n do¤al sonuçland›r. O halde, Anayasa’n›n Geçici
4. maddesini kald›ran, incelenen 4. madde yeterlik koﬂullar›na uygun biçimde kabul edilmekle yasalaﬂmas› tamamlanm›ﬂ olmal›d›r. Oysa, zorunlu halkoylamas› yolu aç›larak yasalaﬂma ona b›rak›lm›ﬂt›r. Bu, ola¤an bir “onama” de¤ildir. Öyle olsa, olumsuz biçimi bulunmazd›. Anayasa’n›n 87. maddesiyle TBMM. ne tan›nmayan, temsili sisteme, kat›l›mc›, ço¤ulcu demokrasiye ters düﬂen, salt hukuksal, teknik konularda halk› bir ceza yarg›c› yerine koyarak kimi yurttaﬂlar›n en do¤al halklar› konusunda gereksiz bir karar vermeye zorlayan, 175. ve Geçici 9. maddelerde yer almayan zorunlu halkoylamas› hükmü yasalaﬂmay› TBMM. d›ﬂ›na ç›kar›p bir ek koﬂula ba¤lamakla kalmam›ﬂ, yasama organ›n›n kabul oyunu halkoylamas›na de¤in ask›ya alarak geçerli ya da geçersiz olmas›n›, yürürlü¤ünü halkoylamas›n›n olumlu sonucuna ertelemiﬂtir. Böylece yasama organ›n›n kabul oyu, varl›¤›n›, etkinli¤ini yitirmiﬂtir. Kabul oyu yasalaﬂmay› tamamlay›c›, bitirici ö¤e olmaktan ç›kar›lmaktad›r. Bu durum.
Anayasa de¤iﬂiklikleri için Anayasa’n›n 148. maddesinin inceleme-denetleme yetkisini tan›d›¤› “oylama ço¤unlu¤u”yla do¤rudan ilgilidir. Oylama ço¤unlu¤unu de¤iﬂtiren, erteleyen, kald›ran, TBMM.
d›ﬂ› yeni ve gereksiz bir yönteme ba¤layan, Anayasa’n›n 175. ve Geçici 9, maddesine ayk›r› hüküm
kesinkes sakatt›r. Bu saptama, biçim yönünden iptali gerektirir.”
24. Ross, 1969, s.21.
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lerle sonuçlar›n aras›ndaki çeliﬂkilerin çözümünü bize aç›klamaktad›r). (b) (a) öncülü nedeniyle sistemin temel normu hangi anayasa de¤iﬂikli¤i yöntemi kullan›l›rsa kullan›ls›n
ayn› kalacakt›r.25
Yukarda belirlenen koﬂullara uyuldu¤unda Ross çözümün Danimarka Anayasas›n›n 88. maddesinin —yani, genel olarak belirtilecek olursa, en üst otoriteyi oluﬂturan ve
bu durumda kurucu otorite olan norm— sistemin temel normu olmad›¤› düﬂüncesine dayanmas› gerekti¤ini belirtmektedir. Her ne kadar, anayasa de¤iﬂikli¤i usulünü belirleyen
daha yüksek bir norm yoksa da (e¤er olsayd› bu en üst otoriteyi ortaya ç›kar›rd›); yine de
88. maddeye koﬂullu geçerlilik veren ve daha üstte yer alan bir norm daha vard›r. Bu
norm sistemin de¤iﬂtirilemeyen temel normudur.26
Ross’a göre hem bu öncüllere uymak hem de Anayasan›n 175.maddesini de¤iﬂtirebilmek için ﬂu çözüme baﬂvurmak gerekmektedir: Yap›lacak ilk ﬂey Anayasan›n 175. maddesini Türk hukuk sisteminin temel normu olarak kabul etmemek olacakt›r. Ross’a göre ancak böyle düﬂünüldü¤ünde, 175. madde mant›ksal sorunlarla karﬂ›laﬂmadan de¤iﬂtirilebilir.
Ross bunu anne-baba otoritesi örne¤i vererek aç›klamaktad›r. Anne-baba otoritesi
gibi bir mikro bir sistemde temel Norm (No) ﬂöyle olacakt›r: “Ebeveynlerine itaat et”.
Daha önce gördü¤ümüz gibi, Ross ebeveynlerin bu otoritelerini veya yetkilerini baﬂkalar›na devredemeyeceklerini düﬂünmektedir. Ancak bu onlar›n bu konuda baﬂkalar›na yetki veremeyecekleri anlam›na gelmez. Yani ebeveynler yetki verebilir (delegation) ama
yetkilerini devredemezler (transfer). Ebeveynler ﬂu tür kurallar koyabilirler: (N1) “Yoklu¤umuzda A’ya itaat edin” veya (N2) “yoklu¤umuzda A’ya itaat edin; e¤er A bir baﬂka
yere giderse biz gelene kadar B’ye itaat edin.” Sonuç olarak ﬂu normu kabul etmek mümkündür: “Bizim yoklu¤umuzda A, B’yi halefi olarak belirleyene kadar A’ya; B halefini
belirleyene kadar B’ye itaat edeceksiniz.” Bu böyle sürüp gidebilir. Bu ortaya ç›kan
normlar geçerlidir; çünkü bu normlar›n geçerlili¤i temel normdan (No) kaynaklanmaktad›r ve bu normlar temel normla da çeliﬂmemektedir. Ebeveynler yetkilerini terk etmeyip,
sadece yetki verdikleri için temel norma (No) ayk›r›l›k söz konusu de¤ildir. (No) temel
norm olarak kalmaktad›r. Bir baﬂka deyiﬂle, N1 ve N2 geçerlidir; çünkü temel normdan
(No) kaynaklanmaktad›r.27
Alf Ross’a göre paradoks e¤er biz yukar›da verdi¤imiz örnekteki gibi anayasa hukukunda da anayasa de¤iﬂikli¤i ile ilgili kurallar› içeren hukuk düzeninin geçerli¤inin en
25. Virgilio Afonso da Silva, “A Fossilised Constitution?”, Ratio Juris, Vol. 127 No 4 (December 2004),
s.464.
26. Ross, 1969, s.22.
27. Ibid, s.22-23.
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son temeli olan bir temel normun varl›¤›n› varsayarsak çözülecektir. O halde Türk hukuk
sisteminin temel normu Ross’a göre ﬂöyle olmal›d›r:
No: 175. maddede oluﬂturulan otoriteye bu otorite halefini (ard›l›n›) yani yerine
geçen otoriteyi belirleyene kadar ve ondan sonra da bu otorite yeni halefini belirleyene
kadar ve buna benzer biçimde süresiz olarak devam etmek üzere itaat edin.
Böyle oldu¤unda Anayasan›n 175. maddesindeki biçim kurallar›na uyularak Anayasan›n de¤iﬂtirilebilmesini ve bu de¤iﬂikli¤in 175. madde nedeniyle de¤il, temel norm
(No) nedeniyle geçerli oldu¤unu anlaﬂ›lmaktad›r. Anayasa de¤iﬂikli¤inin nas›l yap›lmas› gerekti¤ini hükme ba¤layan 175. maddenin de¤iﬂtirilmesi sistemin temel normunu de¤iﬂtirmemektedir. No’nun kendisi hukuksal olarak sistemin de¤iﬂtirilemez temel normudur. Bu hipotez sayesinde anayasay› de¤iﬂtirmeyi düzenleyen kurallar konusunda yapt›¤›m›z yorumlar herhangi bir düﬂünümlülük (reflexivity), yani hükmün kendinden söz etmesi durumunu içermemekte ve bu nedenle yeni 175. maddenin eski 175. maddeden kaynaklanmas› da bir çeliﬂki oluﬂturmamaktad›r.28
Böylece Ross bize hukuk sisteminin Kelsenci grundnormu gerektirdi¤ini ve grundnormun bu hukuk sistemini bir arada tuttu¤unu söylemektedir. Ross önemli bir sorunu,
temel normlar›n geçerlili¤i sorununu ortaya ç›karmaktad›r. Ross’un buldu¤u çözüm kabul edildi¤inde grundnorm d›ﬂ›nda yer alan bütün hukuksal normlar de¤iﬂtirilebilecektir.

ALF ROSS PARADOKSUNUN VE ÇÖZÜMÜNÜN ELEﬁT‹R‹S‹
Baﬂtan ﬂunu belirtmek gerekir ki, Peter Suber’in belirtti¤i gibi, mant›ksal olarak
imkâns›z olan›n hukuksal olarak da imkâns›z olaca¤›n› söylemek felsefi olarak küstahça
bir tav›r olacakt›r. Ayr›ca böyle bir sav hukuk tarihini bilmemek demektir; çünkü anayasa de¤iﬂikliklerini düzenleyen hükümler bu hükümlerin getirdi¤i usullere uyularak de¤iﬂtirilmiﬂlerdir. Bugün de anayasa de¤iﬂikli¤ini düzenleyen hükmün bu hükmün getirdi¤i
usule uyularak de¤iﬂtirilmesine karﬂ› ç›k›lmamaktad›r. Bu nedenle Alf Ross’un düﬂünceleri teorik kalmaktad›r. Bu söylenenlerin yan›nda, Suber’in belirtti¤i gibi, mant›ks›z olan›n hukuksal olarak da geçersiz olmas› gerekti¤i görüﬂü, de¤iﬂik ve yeni bir do¤al hukuk
görüﬂüdür. Bu görüﬂe göre insanlar›n yapt›¤› yasalar›n ahlak yasalar›na uygunlu¤u de¤il,
mant›k yasalar›na uygunlu¤u aranmaktad›r. Bu nedenle geleneksel do¤al hukuk görüﬂüne yap›lan itirazlar bu yeni do¤al hukuk görüﬂü için de geçerlidir. E¤er insanlar›n yapt›28. Ibid., 1969, s.24.
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¤› yasalar ahlak kurallar›na ayk›r› olmalar›na ra¤men, hukuksal olarak geçerli kabul edilebiliyorsa, mant›k kurallar›na ayk›r› olduklar›nda da hukuksal olarak geçerli kabul edilebilmelidir. Aﬂk›n veya üstün bir ahlak veya mant›k testinin hukuk testlerinin yerini ald›¤› ve yasa olup olmaman›n bu teste göre belirlenmesi durumunda ise hukuk ahlak veya mant›k haline gelmiﬂ olacakt›r. Kuﬂkusuz hukuk her zaman mant›ksal ve ahlaksal
eleﬂtirilere aç›kt›r. Mant›k kurallar› veya ahlak kurallar› göz önüne al›narak hukuk eleﬂtirilebilir. Ancak hukuk mant›k veya ahlak da de¤ildir.29
Alf Ross’un görüﬂlerine yap›lan eleﬂtiriler genellikle iki noktada toplanm›ﬂt›r. Bunlardan ilki kendinden söz eden cümlelerin her zaman anlam yoksunlu¤una neden olmayaca¤›;30 ikincisi de usa vurmada ortaya ç›kan sonucun öncüllerden biriyle çeliﬂmesinin
mutlaka var›lan sonucun yanl›ﬂ oldu¤unu göstermedi¤i ﬂeklinde olmuﬂtur.31 Yap›lan eleﬂtirilerin tümünün incelenmesi mümkün de¤ildir. Biz burada bu eleﬂtirilerden baz›lar›n›
aktarmaya çal›ﬂaca¤›z.
Profesör Ross önermelerin veya cümlelerin kendilerine at›fta bulunmamalar› gerekti¤i yolundaki mant›ksal doktrinin genel olarak mant›kç›larca kabul edildi¤ini söylemektedir. Bu iddiaya iki türlü karﬂ› gelinebilir. Her ﬂeyden önce yasalar›n ve anayasalar›n dilbilgisindeki cümleler olmad›klar› ve bu nedenle bu kural›n yasalara uygulanmas›n›n kabul edilemeyece¤i iddia edilebilir. Kendine baﬂvurman›n mant›kç›larca toptan reddi de söz konusu de¤ildir. Baz› kendine baﬂvurma biçimleri, örne¤in “Bu cümle Türkçedir”, “Bu cümleyi f›s›ldayarak söylüyorum”, “Bu cümlede beﬂ sözcük vard›r” veya “Bu
cümle 30 Haziran 2010 günü yaz›lm›ﬂt›r” ifadeleri mant›ksal olarak sak›ncal› de¤ildir.
Karl Popper bize mant›ksal olarak herhangi bir sak›nca taﬂ›mayan birçok örnek cümlelere vermekte ve ünlü matematikçi ve mant›kç› Kurt Gödel’in modern zamanlar›n en
önemli mant›ksal keﬂiflerini kan›tlarken kendine baﬂvuran bir önerme olan, “Bu ifade iyi
oluﬂturulmuﬂ bir formüldür” biçimindeki cümleyi kulland›¤›n› hat›rlatmaktad›r.32
29. Peter Suber, “Paradox of Self-Amendment in Constitutional Law”, s.2. http://www.earlham.edu/~peters/writing/psaessay.htm Bu yaz› ilk olarak ﬂu dergide yer alm›ﬂt›r: Stanford Literature Review, 7, 1-2
(Spring-Fall 1990) 53-78. Bu makale yazar›n “The Paradox of Self-Amendment: A Study of Logic,
Law, Omnipotence and Change” (Peter Lang Publishing, 1990) adl› kitab›n›n özetidir.
30. Joseph Raz, “Professor A. Ross and Some Legal Puzzles”, Mind 81 (1972), s.415-421.
31. Norbert Hoerster, “On Alf Ross’s Puzzle in Constiutional Law”, Mind Vol. 81, No. 323 (Jul., 1972),
s.422.
32. Karl Popper, “Self-Reference and Meaning in Ordinary Language”, Karl Popper, Conjectures and
Refutations (London: Routledge, 2002), s.409-418. Bu yaz› ilk olarak ﬂu dergide yay›mlanm›ﬂt›r:
Karl Popper, “Self-Reference and Meaning in Ordinary Language”, Mind, 63 (1954) s.162-169. Ayr›ca bak›n›z: Patrick Fitzgerald, “The ‘Paradox’ of Parliamentary Sovereignty”, The Irish Jurist
(1972), s.38-39.
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Laurence Goldstein, Alf Ross’un görüﬂlerini eleﬂtirmektedir. Yukarda aç›kland›¤›
gibi, Profesör Ross Anayasa de¤iﬂikli¤ini düzenleyen 1953 tarihli Danimarka Anayasas›n›n 88. maddesinin Danimarka hukuk düzeninin temel normu oldu¤unu söylemektedir.
Ross Danimarka Anayasas›n›n 88. maddesinin geçerlili¤inin nas›l sa¤land›¤› veya 88.
maddenin nas›l de¤iﬂtirilece¤i sorulup da bunlara yan›t bulunmaya çal›ﬂ›ld›¤›nda paradoksun ortaya ç›kt›¤›n› iddia etmektedir.
Madde 88: Anayasa C1, C2 ve C3 koﬂullar›na uygun bir usulle ve sadece bu usulle de¤iﬂtirilebilir.
Madde bu biçimde k›salt›ld›¤›nda bu cümlenin süjesi (konusu) 88. maddenin bir parças› oldu¤u anayasa oldu¤undan cümle kendine baﬂvuran (referans yapan veya iﬂaret eden)
cümle olmaktad›r ve bu da söz konusu paradoksu yaratmaktad›r. Goldstein kendine baﬂvuran cümle söz konusu oldu¤unda iki tür paradoksun ortaya ç›kt›¤›n› belirtmektedir. Güçlü
paradoksal durumda karﬂ›tl›k, z›tl›k veya çeliﬂki söz konusudur. Örne¤in, “Bu cümle yanl›ﬂt›r” ifadesinde güçlü bir paradoksal durum söz konusudur. Oysa “Bu cümle do¤rudur”
ifadesinde ise bu denli bir karﬂ›tl›k veya çeliﬂki yoktur; ama hâlâ anlams›zl›k söz konusudur. Yani bu cümlede zay›f bir paradoksal durum vard›r. Goldstein kendine baﬂvuran cümlelerin mutlaka çeliﬂkili olaca¤›n›n söylenemeyece¤ini iddia etmektedir. Goldstein bu durumun Alf Ross taraf›ndan da kabul edildi¤ini ve yazar›n “gerçek kendine baﬂvurma” ile
“sahte kendine baﬂvurma” aras›nda ayr›m yapt›¤›n› belirtmektedir. “Bu cümle yanl›ﬂt›r.”
ifadesi gerçek anlamda kendine baﬂvurmad›r; çünkü bu durumda kiﬂi ayn› cümlenin anlam›na baﬂvurarak, o cümlenin anlam›n› ifade etmeye çal›ﬂmaktad›r. Alf Ross’a göre “sahte
kendine baﬂvurma” zarars›zd›r ve bir paradoks ortaya ç›karmaz. Ama Ross Danimarka
Anayasas›n›n 88. maddenin paradoksal bir durum ortaya ç›kard›¤›n› iddia etmektedir.33
Goldstein Alf Ross’un söylediklerini eleﬂtirmek için ﬂöyle bir örnek vermektedir:
C Bu makaledeki herhangi bir cümle sadece yay›mc›n›n izniyle yazar› taraf›ndan
de¤iﬂtirilebilir.
C bu makaledeki cümlelerden biri oldu¤u için C kendine baﬂvurmaktad›r. C kendisinin de de¤iﬂtirilebilece¤ini söylemektedir. C bilgi veren bir cümledir. Yani C hangi de¤iﬂikliklerin hangi usulle yap›laca¤›n› aç›klamaktad›r. Danimarka Anayasas›n›n 88. maddesi de, C gibi kendi kurallar›na göre Anayasan›n ve kendisinin nas›l de¤iﬂtirilebilece¤ini bize göstermektedir.34
33. Laurence Goldstein, “Four Alleged Paradoxes in Legal Reasoning”, Cambridge Law Journal 38 (2),
(Nov. 1979), s.374-375.
34. Ibid., s.375.
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Alf Ross bizden 88. maddenin içerdi¤i kurallara göre de¤iﬂtirildi¤ini ve içeri¤i
farkl› yeni 88. maddenin de kabul edildi¤ini varsaymam›z› istemektedir. Böyle bir varsay›m yazara göre mant›ksal anlams›zl›¤a yol açaca¤›ndan reddedilmelidir. Yeni 88. maddenin geçerlili¤i aﬂa¤›daki gibi sa¤l›ks›z bir ç›kar›ma veya usa vurmaya dayanmaktad›r.
Madde 88: Anayasa sadece C1, C2 ve C3. koﬂullar›na uygun bir usulle ve sadece
bu usulle de¤iﬂtirilebilir.
Yeni Madde 88: (Anayasa sadece C1’, C2’ ve C3’ koﬂullar›na uygun bir usulle ve
sadece bu usulle de¤iﬂtirilece¤i belirtilerek) C1, C2 ve C3 koﬂullar›na uygun olarak anayasa de¤iﬂikli¤i sonucunda bu kural ortaya ç›km›ﬂt›r.
Sonuç:
Yeni Madde 88 geçerlidir; yani anayasa sadece C1’, C2’ ve C3’ koﬂullar›na uygun
bir usulle ve sadece bu usulle de¤iﬂtirilebilir.
Alf Ross’a göre Danimarka Anayasas›n›n 88. maddesi sadece anayasadaki usule
uygun olarak de¤iﬂtirilebilece¤ini gösterdi¤ine göre, sonuç öncüllerden biriyle çeliﬂmektedir. Bu durum mant›ksal olarak anlams›zd›r ve kabul edilemez.
Golstein’a göre bu ç›kar›mdaki yan›lma anayasa ile kurallar› aras›ndaki iliﬂkiyle ilgili yanl›ﬂ bir görüﬂten kaynaklanmaktad›r. Biz anayasa ﬂu kurallar› içerir dedi¤imizde
dikkatsiz bir kiﬂi aynen paralar›n içinde bulundu¤u cüzdan gibi, anayasan›n da kurallardan ba¤›ms›z bir varl›k oldu¤unu düﬂünebilir. Oysa anayasa, kurallar› taraf›ndan belirlenir veya oluﬂur. Farkl› anayasal kurallar farkl› anayasalar› oluﬂturur. E¤er biz 88. maddenin bir parças› oldu¤u ANAYASA ve Yeni 88. maddenin bir parças› oldu¤u Yeni ANAYASA dedi¤imizde ç›kar›mdaki sonuç öncüllerle çeliﬂmeyecektir; çünkü sonuç ve ilk
öncül karﬂ›t ﬂeyleri; ama farkl› objelerle ilgili karﬂ›t ﬂeyleri belirlemektedir. Danimarka
Anayasas›n›n 88. maddesindeki kurala göre anayasa de¤iﬂtirildi¤inde, yeni 88. maddenin
de bir parças›n› oluﬂturdu¤u yeni bir anayasa yarat›lm›ﬂ olmaktad›r.35
Alf Ross’a yöneltilen eleﬂtirilerden biri de ﬂöyledir: Bilindi¤i gibi Alf Ross bize
sundu¤u paradoks için oldukça basit bir çözüm önermektedir. Ross’a göre Danimarka
Anayasas›n›n 88. maddesi sistemin temel normu olmas› nedeniyle anayasan›n di¤er
maddeleri gibi bu maddede düzenlenen usulle de¤iﬂtirilemeyece¤inden, bu maddeyi sistemin temel normu olarak kabul etmemek gerekir ve bu nedenle bu tür de¤iﬂikliklere
izin verecek ve süresiz bir biçimde kullan›labilecek hipotetik bir temel norma baﬂvurulmal›d›r. Bu çözümün birçok zay›f yan› bulunmaktad›r. Her ﬂeyden önce Ross bu temel
normu (No) gerekçelendirememektedir. Böyle bir temel norma baﬂvurmak sonsuz ola35. Ibid., s.376.
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s›l›klara kap› açar. Örne¤in, da Silva’ya göre ﬂöyle bir temel norm düﬂünme olas›l›¤› da
mümkündür:
No: Madde 88. taraf›ndan oluﬂturulan otoriteye itaat edin; e¤er bu otorite kendine
bir halef belirlerse her vatandaﬂ›n buna direnmeye hakk› vard›r.36
Alf Ross’un paradoksun çözümü için buldu¤u yol Norbert Hoerster taraf›ndan da
eleﬂtirilmiﬂtir. Hoerster, Ross’un paradoksu çözmek için buldu¤u temel norma “›ss›z ada
örne¤i” vererek bir baﬂka eleﬂtiri getirmektedir. Hoerster böyle ›ss›z adaya bir toplulu¤un
geldi¤ini, bir anayasa yapt›klar›n› ve No’yu hukuk siteminin de¤iﬂtirilemez normu olarak kabul ettiklerini söylemektedir. Yazar 100 kuﬂa¤›n geçti¤ini ve her bir kuﬂa¤›n No’ya
uygun olarak yeni bir otorite (Danimarka Anayasas›n›n 88. maddesi anlam›nda olmak
üzere) ortaya ç›kard›¤›n› varsaymaktad›r. Yani 88. maddedeki kural 99 kez de¤iﬂtirilmiﬂtir. Hoerster bundan sonra 101 kuﬂa¤›n No’yu hâlâ anayasay› de¤iﬂtirmede temel norm
olarak kabul edip etmeyeceklerini sormaktad›r. Yazara göre bunun yan›t› olumsuz olmak
zorundad›r. Çünkü bu toplulu¤un anayasal ve siyasal evrimindeki herhangi bir belirsizlik No’nun içeri¤ini tam olarak bilmeyi imkâns›z bir hale getirebilir ve bu nedenle de
anayasal de¤iﬂikliklerin geçerlili¤i denetlenemez. Günümüzdeki siyasal topluluklar›n hemen hepsinde durum böyledir; çünkü bu topluluklar› yaratan “orijinal olguyu” tam olarak belirlemek güçtür. Hoerster toplulu¤un anayasal geliﬂimini ve bu yolla da No’nun
içeri¤ini tam olarak bilmek mümkün olsa dahi verilecek yan›t›n yine de olumsuz olmas›
gerekti¤ini söylemektedir. Çünkü yazara göre hipotetik temel normun içeri¤i, konuyla
bütünüyle ilgisiz olarak görülebilir. Hoerster’a göre önemli olan 88. maddenin 100. ﬂeklinin topluluk taraf›ndan kabul edilip edilmemesidir.37
Peter Suber de, Ross’un çözüm çabas› sonucunda ortaya ç›kan kural›n ad hoc, uydurma ve gereksiz oldu¤unu söylemektedir. Suber’e göre kuﬂkusuz zaman zaman anayasa de¤iﬂikli¤i hükmünü de¤iﬂtiren düzenlemeyi savunmada yarg›çlar zorda kald›klar›nda
böyle bir kural icat edebileceklerdir; ancak yazara göre Ross’un üstü örtülü kural, yani
buldu¤u çözüm anayasa de¤iﬂikli¤ini düzenleyen maddenin de¤iﬂtirilmesindeki çeliﬂkiyi
ortadan kald›rmamaktad›r. Ross’un buldu¤u çözüm anayasa de¤iﬂikli¤ini düzenleyen
maddenin de¤iﬂtirilmesinden tümüyle kaç›nmakta ve anayasa de¤iﬂikli¤ini düzenleyen
hükümlerin de¤iﬂtirilmesini sa¤layacak baﬂka bir yol bulmaktad›r. Anayasa de¤iﬂikli¤ini
düzenleyen hükmün de¤iﬂtirilmesini gereksiz bir duruma sokmak demek, mutlak olarak
de¤iﬂtirilemez bir kural yaratmak demektir. Ross’a göre biri d›ﬂ›nda her türlü de¤iﬂikli¤i
düzenleyen hüküm de¤iﬂtirilebilir. De¤iﬂtirilmesi mümkün olmayan ise en üstte yer alan
36. da Silva, 2004, s.467.
37. Norbert Hoerster, “On Alf Ross’s Puzzle in Constiutional Law”, Mind Vol. 81, No. 323 (Jul., 1972), s.426.
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de¤iﬂiklik hükmüdür. Bunun nedeni, bu hükmün de¤iﬂtirilmesine izin veren daha üstte
yer alan bir de¤iﬂiklik ile ilgili bir hükmünün olmamas›d›r. Bu sonuç Alf Ross’un bütün
yasal de¤iﬂikliklerin hiyerarﬂik olarak daha üstte yer alan ve daha önce ç›kar›lm›ﬂ olan
de¤iﬂikli¤i düzenleyen kural taraf›ndan yetkilendirilmesi yolundaki görüﬂünün bir sonucudur. Ross’un çözümü yani bütün normlar›n üstünde yer alan No normu hukuk sistemini bir arada tutmaktad›r. Ancak Suber’e göre bu bir arada tutman›n maliyeti biraz pahal›
olmaktad›r; çünkü hukuk sisteminde de¤iﬂtirilemez bir hüküm ortaya ç›kmaktad›r.38
Kan›mca Ross’un temel hatas› No normunu sosyolojik de¤il mant›ksal bir norm
olarak kabul etmesidir. Bu durum biraz ironiktir de çünkü Alf Ross hukuki realistler aras›nda yer almaktad›r. Ross’un bu tutumunu anlamak güçtür. H. L. A. Hart’›n bir sosyal
kural olarak tan›ma kural›yla ilgili yapt›¤› çözümlemeler, hukuksal sistemde hukuksal
sistemin geçerlili¤ini a priori olarak biçimsel ve mant›ksal bir kuraldan elde etme çabalar›n›n bir kenara konmas›n› gerektirmektedir. No yani grundnorm ne ölçüde hukuksal
bir kural ise, ayn› zamanda o ölçüde de sosyal bir kurald›r.39

ALF ROSS’UN ÇÖZÜMÜNÜN H. L. A. HART TARAFINDAN ELEﬁT‹R‹S‹
Ç›kar›msal model olarak adland›r›labilecek olan Ross’un modeline göre, her yeni
kural daha önce ç›kar›lm›ﬂ ve daha üstte yer alan bir kural taraf›ndan yetkilendirilmelidir. Bu modelde hiçbir kural kendi kendini yetkilendiremez. Bu görüﬂ bizi hukuk kurallar›n›n sonsuz bir silsileye sahip olmas› gerekti¤i sonucuna götürecektir. Böyle bir sonsuzluk olamayaca¤›na göre hukuk kurallar› geçerli bir biçimde ortaya ç›kamayacakt›r.
Ç›kar›msal model hukuk sistemlerinin hukuksal kökenlerini aç›klayamad›¤› gibi, devrimci rejimlerin de yasal rejimlere dönüﬂmesine imkân tan›mamaktad›r. Bunlar›n olabilmesi zaman zaman istisnai olarak kendi kendini yetkilendiren bir kurala izin verilmesini
gerektirmektedir.
H. L. A. Hart, Alf Ross’un görüﬂleriyle ilgili eleﬂtirisine Hans Kelsen’in General
Theory of Law & State (Hukukun ve Devletin Genel Kuram›) adl› ünlü yap›t›nda yer alan
38. Peter Suber, “Paradox of Self-Amendment in Constitutional Law”, s.9. http://www.earlham.edu/~peters/writing/psaessay.htm Bu yaz› ilk olarak ﬂu dergide yer alm›ﬂt›r: Stanford Literature Review, 7, 1-2
(Spring-Fall 1990) 53-78. Bu makale yazar›n “The Paradox of Self-Amendment: A Study of Logic,
Law, Omnipotence and Change” (Peter Lang Publishing, 1990) adl› kitab›n›n özetidir.
39. Hamner Hill, “Self-Reference, Self-Amendment, Self-Empowerment and the Validity of Basic
Norms”, Pluralism and Law: Proceedings of the 20th IVR World Congress Amsterdam, Arend Soeteman (editor), (München: Franz Steiner Verlag, 2004), s.96-103.
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“Hiç Bitmeyen Yapt›r›mlar Serisi” baﬂl›kl› bölümü anlatarak baﬂlamaktad›r. Kelsen, N.
S. Timasheff’e dayanarak ﬂöyle bir aç›klama yapmaktad›r: Timasheff’e göre e¤er belirli
bir davran›ﬂ› emreden bir norm bunun etkilili¤ini bu norma uyulmamas› durumunda bir
baﬂka normun belirleyece¤i yapt›r›mla güvence alt›na almak durumundaysa, ortaya hiç
bitmeyen yapt›r›mlar serisi, regressus ad infinitum, ç›kacakt›r. Çünkü “inci” derecedeki
kural›n etkilili¤ini garanti alt›na almak için n+1 aﬂamas›nda yer alan bir kural gereklidir.
Hukuk düzeni sadece belirli say›da kurallardan oluﬂabilece¤ine göre, yapt›r›mlar› belirleyen normlar yapt›r›mlar› öngörmeyen normlar› varsayar. Bu nedenle de Timasheff’e
göre zorlama hukukun zorunlu de¤il, ama sadece olas› bir unsurudur.40
Hans Kelsen bu ak›l yürütmenin do¤ru oldu¤unu; ancak hukuk kurallar›n›n mutlaka yapt›r›m getiren bir baﬂka kural taraf›ndan etkilili¤i sa¤lanan kurallar olmad›¤›n› belirtmiﬂtir. Kelsen’e göre bir kural yapt›r›m getiren bir baﬂka kural taraf›ndan etkilili¤i
sa¤land›¤› için bir hukuk kural› haline gelmez. Bir kural yapt›r›m getirdi¤i için hukuk kural›d›r. Zorlama (yapt›r›m, cebir) kurallar›n etkili¤ini sa¤lama sorunu de¤ildir; kurallar›n
içeri¤inin sorunudur. Bir hukuk düzeninde bütün kurallar›n etkilili¤inin yapt›r›mlar getiren kurallarca sa¤lanabilmesinin imkâns›zl›¤› gerçe¤i, sadece yapt›r›m koyan kurallar›n
hukuk kurallar› olarak kabul edilmesi olas›l›¤›n› ortadan kald›rmaz. Hukuk düzeninin bütün normlar› cebri normlard›r. Yani hukuk normlar› yapt›r›m getiren normlard›r; ama bu
normlar aras›nda etkilili¤i di¤er cebri normlar taraf›ndan sa¤lanmayan normlar da vard›r.
Bir norm n ﬂöyle bir hüküm getirmektedir: E¤er bir kiﬂi h›rs›zl›k yaparsa, toplumun bir
organ›, bir baﬂka kiﬂi, onu cezaland›r›r. Bu normun etkilili¤i n+1 normu taraf›ndan güvence alt›na al›nm›ﬂt›r. E¤er mahkeme h›rs›z› cezaland›rmaz ise, bir baﬂka organ h›rs›z›
cezaland›rmayarak görevini yapmayan bu organ› cezaland›racakt›r. Norm n+1’in etkilili¤ini sa¤layan n+2 normu yoktur. Ama yine de hukuk düzeninin normlar›n›n hepsi cebri normlard›r.41
H.L.A. Hart, Kelsen’in sonsuz gerileme (infinite regress) görüﬂünü do¤ru olarak
kabul etmesine kat›lmakta ve yine Kelsen’in zorlaman›n veya cebrin hukukun temel bir
unsuru oldu¤u yolunda yapt›¤› aç›klamalar›n bu tart›ﬂmadan etkilenmedi¤ini söylemesini de do¤ru bulmaktad›r. Ama Hart’a göre bu sorunu sonland›rmamaktad›r. Hart’a göre,
John Austin veya bir baﬂka filozof ihlal edilmesi durumunda bir yapt›r›m gerektirmeyen
40. Bak›n›z: Kelsen bu gözlemi Timasheff’in An Introduction to the Sociology of Law (1939) adl› yap›t›n›n 264. sayfas›ndan aktarmaktad›r. Bak›n›z: Hans Kelsen, General Theory of Law & State (New Jersey:
Transaction Publishers, 2006), s.28-29. Bu yap›t ilk olarak 1945’de Harvard Universitesi Yay›nlar› taraf›ndan yay›mlanm›ﬂt›r.
41. Hans Kelsen, General Theory of Law & State (New Jersey: Transaction Publishers, 2006), s.29.

ANAYASA HUKUKUNDA “YALANCI” ALF ROSS PARADOKSU

kural›n hukuk kural› olmad›¤› noktas›nda ›srarl› olmak istediklerinde, bu gereklili¤i sonsuz gerilemeyi iﬂe kar›ﬂt›rmayacak bir biçimde ifade edebilir. Bir kural›n ihlalini yapt›r›ma ba¤layan bir baﬂka kural bulunmas› gereklili¤i ﬂart de¤ildir. Bir kural›n hem baﬂka
kurallar›n hem de kendinin ihlalini yapt›rama ba¤lamamas› için hiçbir neden yoktur.42
Hart bu önerinin ilk bak›ﬂta garipsenebilece¤ini; ancak Austin’in kuram› gibi bir
kuram› anlams›z bularak reddetmeden önce, bu söylenenlerin dikkate al›nmas› gerekti¤ini, böyle bir kuramsal bir olas›l›k oldu¤unu belirtmektedir. Hart, Kelsen’in örne¤inden
hareketle ﬂu ﬂemay› çizmektedir:
Kural- H›rs›zl›k yasakt›r.
Kural- Toplumun organ› (yarg›ç) bu kural dâhil herhangi bir yasay› ihlal edeni cezaland›r›r.
Sorulmas› gereken 2. Kural›n içeri¤inin ne oldu¤udur. Bu soru en iyi biçimde söz
konusu kuralda ortaya ç›kabilecek olas› görevler serisinin öncül ö¤eleri sergilenerek yan›tlanabilir.
1. Örnek- H›rs›zl›k yapan herkesi yarg›ç cezaland›rmal›d›r.
2.Örnek- H›rs›zl›k yapan kiﬂiyi cezaland›rmayan yarg›c› bir baﬂka yarg›ç cezaland›rmal›d›r.
3. Örnek- Yarg›ç h›rs›zl›k yapan kiﬂiyi cezaland›rmayan bir yarg›c› cezaland›rmayan bir yarg›c› bir baﬂka yarg›ç cezaland›rmal›d›r.
Ve bu böyle devam eder.
Kuﬂkusuz bu sonu gelmeyen bir seridir; ama bu görevler ve verilen görevlerin ihlal edilmesi serisi olup, kural›n ihlali de¤ildir. 2. Kural okundu¤unda bu kural›n her birinin ihlalinin (birinci d›ﬂ›nda) serideki öncekilerin ihlalini varsayan sonsuz ödevler serisine at›f yapt›¤› görülecektir. Bu durumda her hukuk kural›n›n bir baﬂka hukuk kural› taraf›ndan yapt›r›ma ba¤lanmas› gere¤inden farkl› olarak, ortaya kurallar›n habis bir biçimde sonsuz gerilemesi ç›kmamaktad›r. Bir kural›n uygulanmas›n›n bu biçimde birbiriyle
iliﬂkilendirildi¤i sonsuz örnekler serisine at›fta bulunmas›n›n mant›ksal olarak yanl›ﬂ bir
yan› bulunmamaktad›r. Mant›k söz konusu oldu¤unda neden do¤al say›lar serisinde herhangi biri taraf›ndan yaz›lm›ﬂ en büyük say›n›n takipçisini yazmay› yasaklayan bir kural
olmas›n. Bu kural›n her ihlalinde bu kural›n bir baﬂka biçimde ihlal edilebilmesi olas› hale gelecektir ve 2. Kuralda oldu¤u gibi bu kural›n her ihlal ediliﬂi ilki d›ﬂ›nda kural›n daha önceki ihlallerini varsayacakt›r.43
42. H. L. A. Hart, Essays in Jurisprudence and Philosophy (Oxford: Oxford University Press, 1983), s.171-172.
43. Ibid., s.172.
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Hart’a göre 2. Kural›n bir özelli¤ine dikkat edilmelidir. Bu kural kendine at›f yapmakla birlikte, sadece kendine at›fta bulunmamakta; ayn› zamanda kendisiyle birlikte bir
yasalar s›n›f›na da at›fta bulunmaktad›r. Hart’a göre mant›ksal aç›dan sorunlu olan sadece kendine at›f yapan kurald›r. Yani yapt›r›m konusunda sadece kendine yollama yapan
kural mant›ksal olarak eksik bir kurald›r. Bunu 2. Kural› saf bir biçimde kendine at›f yapan bir kural haline getirdi¤imizde rahatl›kla görürüz.
2. Kural A- Bu kural› ihlal eden herkesi yarg›ç cezaland›r›r.
Saf bir biçimde kendine at›fta bulunan bu formülde ortaya ç›kabilecek olas› ödevler ve bu ödevlerin ihlalini gösterme olas›l›¤› yoktur. 2. Kural ile 2. Kural A aras›ndaki
bu farkl›l›¤›n nedeni kendine at›f konusundaki anlaﬂ›lmas› zor mant›ksal doktrinde bulunmamaktad›r. Bunun aç›k yan›t› verdi¤imiz bu örnekte (2. Kural A) bir kural›n ihlalinin cezaland›r›lmas› olgusunun esas olarak eksik kalmas›d›r. Bu eksikli¤in nedeni ise, bu
kural›n sadece ceza getirmesi ama hangi davran›ﬂ›n cezaland›r›laca¤›n› belirtmemesidir.
Bu ﬂu anlama gelir: Cezaland›rmadaki baﬂar›s›zl›k serisi için cezaland›rma serisi getirmek do¤ruysa da, en sonda yer alacak baﬂka bir ﬂey için cezaland›rmaya da referans yapmak gerekir. Bu Hart’a göre kopya kavram›n›n kopya olmayan bir baﬂka düﬂünce olmadan güdük kalaca¤›yla karﬂ›laﬂt›rabilir. Kopyalar›n kopyalar›n›n kopyalar›n› isteyebiliriz.
Ama bunun olabilmesi için serinin orijinalinin kopyas›yla iﬂe baﬂlanmas› gerekir.44
H.L.A. Hart anayasa hukukunda kendine at›f yapan kurallar›n bulunabilece¤ini belirtmektedir. Anayasalarda baz› hükümlerin de¤iﬂtirilmesini önlemek veya güçleﬂtirmek
için bu hükümlerin ya de¤iﬂtirilemeyeceklerini, ya da daha zor bir yöntemle de¤iﬂtirilebileceklerini hükme ba¤lamak gerekebilmektedir. E¤er anayasada de¤iﬂiklik yapmay›
yasaklayan veya güçleﬂtiren hükmün kendisi de¤iﬂtirilebilecek olursa, koruman›n bir anlam› da kalmayacakt›r. Bu nedenle zaman zaman koruma getiren hükmün kendisi de koruma alt›na al›nabilmektedir. Böylece bu hüküm hem kendisini hem de anayasadaki baz› hükümleri güvence alt›na alm›ﬂ olur. Hart 1909 tarihli Güney Afrika Yasas›n›n 152.
maddesini örnek olarak vermektedir. Britanya Parlamentosu Güney Afrika Yasas› ile
Güney Afrika için bir anayasa yapm›ﬂt›. Bu metinde madde (35. ve 137. maddeler) ›rk ve
renk temeline dayanan ayr›mc›l›¤› engellemek ve ‹ngilizce ve Felemenkçe dillerinin eﬂit
statüsünü gerçekleﬂtirmek amac›yla konmuﬂtu. Bu nedenle de bu hükümlerin normal yasama süreciyle de¤iﬂtirilmeleri önlenmek istenmekteydi. Bu güvence alt›na alma Anayasan›n 152. maddeyle gerekçeleﬂtiriliyordu ve 152 madde ayn› zamanda kendini de koruma alt›na almaktayd›. Profesör Hart’a göre bu kendini koruma biçimi, kendini yapt›r›ma
44. Ibid., s.173.
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ba¤layan kural gibi, hem kendine hem de di¤er maddelere at›fta bulundu¤u için bu mümkün olabilmektedir. Ancak bütünüyle kendine at›f yapan kural, yani sadece kendinin de¤iﬂtirilmesini engelleyen kural, aynen sadece kendini yapt›r›mla koruyan hüküm gibi, ayn› nedenlerle mant›ksal olarak eksik veya yetersizdir.45
Alf Ross ne yasalar›n ne de anayasalar›n nas›l de¤iﬂtirileceklerini düzenleyen hükmünün bu hükmün getirdi¤i usule uyarak de¤iﬂtirilemeyece¤ini iddia etmektedir. Ross’a
göre bu tür bir “düﬂünümlülük” mant›ksal olarak imkâns›zd›r ve bu nedenle kendisi dâhil anayasan›n de¤iﬂtirilmesini düzenleyen Amerika Birleﬂik Devletleri Anayasas›n›n V.
Maddesi bu maddedeki usule uygun olarak de¤iﬂtirilemez.46 Ancak Alf Ross kendine
at›fta bulunan yasalar›n anlams›z oldu¤unu da iddia etmemektedir. Hatta kendine at›fta
bulunan yasalar›n anlaml› olabileceklerini de söylemektedir. Bütün politikac›lar›n V.
Maddedeki usule uyularak bu maddenin de de¤iﬂtirilebilece¤i varsay›m›ndan hareket ettiklerini de kabul etmektedir. Fakat Ross’a göre bu sadece “sosyal ve psikolojik bir gerçekliktir”. Anayasan›n V. Maddesinin bu maddedeki usule uyularak de¤iﬂtirilebilece¤i
d›ﬂ›nda, bir baﬂka türlü düﬂünmenin mümkün olamayaca¤› yolundaki düﬂünceyi, Alf
Ross sihirli bir formül olarak ifade edilebilecek düﬂüncelerin egemenli¤ine ba¤lamaktad›r. Anayasan›n V. Maddesinde belirlenen usul bu maddenin kendisi taraf›ndan oluﬂturulan iliﬂkiyi çözebilecek sihirli bir formül olmaktad›r.
Hart, Ross’un Amerikan Anayasas›n›n V. Maddesinde öngörülen usul d›ﬂ›nda bir
baﬂka usulle bu maddenin de¤iﬂtirilmesinin düﬂünülemeyece¤ini, bunun politikac›lar taraf›ndan da böyle kabul edildi¤ini belirttikten sonra, mahkemelerin böyle düﬂünece¤ini
eklemektedir. Hart mahkemelerin, V. Maddedeki usule uyularak, V. Maddede yap›lan
de¤iﬂiklikler ile bu usul d›ﬂ›nda bir baﬂka usulle yap›lan de¤iﬂiklikleri birbirinden ay›r›p,
bunlardan birincisini hukuken geçerli ve di¤erlerini ise geçersiz kabul edeceklerini ileri
sürmektedir. Bu nedenle de, Hart’a göre bu durum sadece olgusal bir durum yani, sosyal
ve psikolojik bir de¤iﬂiklik olarak kabul edilmez.47
Alf Ross yukar›da aktard›klar›m›z d›ﬂ›nda, bir baﬂka görüﬂ daha ortaya koymaktad›r. Ross, e¤er V. Maddenin kendisi kendi getirdi¤i ﬂekle ve yönteme uygun olarak de¤iﬂtirilecek olursa, yeni V. Maddenin eskisinden kaynakland›¤›n› veya eskisinden kaynakland›¤› için geçerli olaca¤›n› kabul edemeyiz demektedir. Böyle bir kaynaklanma,
Ross’a göre, daha üstte yer alan normun geçerlili¤ini varsayar; dolay›s›yla üstte yer alan
45. Ibid., s.173-175.
46. Bak›n›z: John Ferejohn, “The Politics of Imperfection: The Amendment of the Constitutions”, Law and
Social Inquiry, American Bar Foundation (1997), s.510.
47. H. L. A. Hart, Essays in Jurisprudence and Philosophy (Oxford: Oxford University Press, 1983), s.175.
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normun varl›¤›n›n devam› gerekir ve kaynaklanma kaynaklanman›n kayna¤›yla çeliﬂen
yeni bir normun ortaya ç›kmas›na neden olamaz. Bunun nedeni de mant›kta bir cümlenin veya bir ifadenin kendine at›fta bulunamamas› kural›d›r.
Hart, Ross’un ileri sürdü¤ü bu tezde iki hususun tart›ﬂ›labilece¤ini söylemektedir.
Bunlardan ilki yeni normun elde edilmesinin sadece üst normun geçerli¤ini de¤il; ayn› zamanda yeni norm ortaya ç›kt›ktan sonra da varl›¤›n›n devam›n› ileri sürmesidir. ‹kincisi
e¤er V. Madde kendi koydu¤u usule uygun olarak de¤iﬂtirilecek olursa bu ﬂekilde ortaya
ç›kan yeni normun elde ediliﬂ biçiminin kayna¤› ile çeliﬂecek olmas› yolundaki iddiad›r.
Hart’a göre Ross bu her iki savda da ﬂu noktay› göz önüne almamaktad›r. E¤er V. Madde
kendi de¤iﬂikli¤ini de gerçekleﬂtiren bir hüküm olarak yorumlan›yorsa, bunun etkisi belirli bir usulün bu usul eski usulle getirilen yeni usul kabul edilene kadar kullan›lmas›n› öngörüyor demektir. Hart’a göre kuﬂkusuz biz bunu geçerli bir de¤iﬂiklik olarak kabul ederiz. Baz› durumlarda ortaya ç›kan yeni normun kayna¤› ile çeliﬂmesi durumunda ortaya ç›kamayaca¤› veya yeni normun bu yolla elde edilemeyece¤i do¤rudur. Ama e¤er V. Madde kendi kurallar›na göre de¤iﬂtirilecek olursa çeliﬂki yok demektir. Orijinal V. Madde ve
de¤iﬂtirilmiﬂ madde zaman›n de¤iﬂik dönemlerine aittir. Orijinal usul yenisiyle de¤iﬂtirilene kadar ve yeni usul de bundan sonra anayasa de¤iﬂikliklerinde kullan›lacak demektir.48
Bilindi¤i gibi Alf Ross bu konuda bir baﬂka örnek daha vermektedir. Bu mutlak bir
hükümdar›n kendi yapt›¤› yeni bir anayasayla yetkilerini s›n›rland›rmas› ve bu s›n›rland›rman›n da bir daha de¤iﬂtirilemez olmas› örne¤idir. Profesör Ross’a göre bu durumun
hükümdar›n mutlak iktidar›ndan kaynaklanmas› mümkün de¤ildir. Ross’un bunu söylemesinin nedeni geçerli bir tümdengelim ç›kar›m›n›n sonucunda ortaya ç›kan sonucun
tümdengelimin öncülleriyle çeliﬂki içinde olmamas› biçimindeki mant›k kural›d›r. Hart
Ross’un bu düﬂüncesine yasama yetkisinin yeni normlar ç›karmak için kullan›lmas›n›n
mant›ksal bir tümdengelim ç›kar›m› olmad›¤›n› ve bu mant›ksal ilkenin yasama iﬂlemlerine nas›l uygulanaca¤›n›n da müphem oldu¤unu söyleyerek itiraz etmektedir. Hart bu
eleﬂtiriden vazgeçilip, bu söylenenlerin hiçbir normun çeliﬂki içinde bulundu¤u normdan
kaynaklanamayaca¤› biçimindeki eski sav olarak düﬂünüldü¤ünde bile hiçbir çeliﬂkinin
ortaya ç›kmayaca¤›n› belirtmektedir. Hart’a göre bir hükümdar›n yetkilerini s›n›rland›rana kadar s›n›rs›z yetkilere sahip oldu¤u biçimindeki söylemin, hükümdar›n kendi yetkilerini s›n›rland›rd›ktan sonra yetkilerinin s›n›rland›¤› ifadesiyle uyum içinde oldu¤u söylenebilir.49
48. Ibid., s.176-177.
49. Ibid., s.177.
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Hart’a göre bu söylenenler mutlak monarﬂinin nas›l anlaﬂ›ld›¤›na ba¤l›d›r. E¤er
mutlak monarﬂi hükümdar›n varl›¤›n›n devam eden (süren) her an›nda kendi yetkilerini
s›n›rland›rmak d›ﬂ›nda, istedi¤i her konuda düzenleme yapabilmesi biçiminde anlaﬂ›lacak olursa, hükümdar›n geri dönülemez bir biçimde iktidar›n› s›n›rland›ramayaca¤› kabul edilmek zorundad›r. Ama mutlak iktidar›n kendini kapsay›c› biçimde anlamland›r›lmas› da olas›d›r ve böyle anlaﬂ›ld›¤›nda, hükümdar›n kendi yetkilerini geri al›namaz biçimde s›n›rland›rabilmesi dâhil, her konu üzerinde yasal düzenlemeler yapabilece¤i kabul edilecek demektir. Anayasal bak›mdan mutlak iktidar›n bu alternatif iki biçimi, devam eden ve kendini kapsayan iktidar anlay›ﬂlar›, anlaﬂ›labilir düzenlemelerdir.50
Ross önermelerin kendi kendilerine yollama veya at›f yapamamalar› gerekti¤i biçimindeki kural›n mant›kç›lar taraf›ndan genellikle kabul edildi¤ini söylemektedir. Hart ise
bu söylenenlerin yasalar için geçerli olamayaca¤›n›; çünkü yasalarda yer alan ifadelerin
mant›kta yer alan önermeler olmad›¤›n› ileri sürmektedir. Ayr›ca Hart’a göre kendine at›f
yapan yasalar ço¤unlukla V. Madde oldu¤u gibi baﬂka hükümlere de yollamada bulunmaktad›r. Kendine at›fta bulunman›n mant›kç›lar taraf›ndan bütünüyle de reddedilmedi¤ini söyleyen Hart, Karl Popper’in ünlü makalesinden hareketle çok çeﬂitli kendine at›f biçimleri
oldu¤u ve bunlar›n ayr› ayr› de¤erlendirilmesi gerekti¤ini iddia etmektedir. “Bu cümle
Türkçedir” veya “Bu aç›klamam› f›s›ldayarak söylüyorum” örneklerinde yap›lan kendine
at›fta mant›ksal bir bozukluk bulunmamaktad›r. Kuﬂkusuz bunlar karﬂ›s›nda, “Bu yanl›ﬂt›r”
önermesi boﬂ, anlams›z ve eksiktir. Yine “Bu do¤rudur” önermesi de hem boﬂ hem eksiktir. Ancak Hart’a göre Güney Afrika Yasas›n›n 152. maddesi ve Amerikan Anayasas›n›n
V. Maddesi ne bir çeliﬂkiye yol açmamakta ne de anlam bak›m›ndan eksik kalmaktad›r.51
Vurgulanmas› gereken önemli bir husus da mant›ksal olarak imkâns›z olan›n hukuksal olarak da imkâns›z olmas› gerekti¤ini ileri sürmenin, felsefi bak›mdan küstahça
oldu¤u ve gerçeklere uymad›¤›d›r. Bu görüﬂün yeni do¤al hukuk görüﬂü oldu¤u söylenebilir. ‹nsanlar›n yapt›¤› hukukun geçerlili¤inin ezeli ve ebedi olarak geçerli oldu¤u düﬂünülen bir ahlak kural›na ba¤lamak yerine, bu kez insanlar›n yapt›¤› hukuk kurallar› ezeli ve ebedi olarak geçerli olan mant›k kurallar›na ba¤lanmaktad›r. Geleneksel do¤al hukuk görüﬂüne yap›lan eleﬂtiri bu yeni biçimine de yap›labilir. Hukuk kurallar› ahlak kurallar›na ayk›r› olmalar›na ra¤men geçerliliklerini sürdürebildiklerine göre, mant›k kurallar›na uymamas›na ra¤men de hukuk kurallar› varl›klar›n› sürdürebilir. Hukukun ne oldu¤u konusunda hukukun kendi testleri vard›r ve bu testler çok say›da ahlak veya man50. Ibid., s.177.
51. Ibid., s.178.
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t›k kurallar›na ayk›r› kurallar› hukuk kurall› olarak kabul etmemize neden olmaktad›r. Bir
tak›m soyut ahlaksal ve mant›ksal testlerin hukuksal testleri ortadan kald›rd›¤› ve hukuksal testlere göre hukuk kural› kabul edilenleri geçersiz k›labildi¤i kabul edilecek olursa
hukuk ahlak veya mant›¤a dönüﬂecektir.52

PETER SUBER’‹N KABUL TEOR‹S‹
H. L. A. Hart, The Concept of Law (Hukuk Kavram›) adl› yap›t›nda hukukun birincil (primary) ve ikincil (secondary) kurallar olmak üzere iki tür kuraldan oluﬂtu¤unu ve
birincil kurallar›n kiﬂilerin davran›ﬂlar›yla ilgili ödev ve yükümlülükler getiren kurallardan oluﬂtu¤unu söylemektedir. Ancak bir hukuk sistemi sadece birincil kurallardan oluﬂamaz; çünkü bu durumda hangi kurallar›n hukuk kurallar› oldu¤unu belirlemek mümkün de¤ildir. Bu nedenle Hart, hukukun birincil kurallar yan›nda ikincil kurallar› da içermesi gerekti¤ini belirtmektedir. Hart’›n sisteminde en önemli ikincil kural tan›ma kural›d›r (rule of recognition). Hart’a göre, tan›ma kural› ve birincil kurallar, bir hukuk sisteminin varl›¤› için asgari koﬂullard›r. Hart bir hukuk sistemindeki en üstte yer alan ve tek
olan tan›ma kural›, di¤er hukuk kurallar›ndan farkl› özellikler taﬂ›maktad›r. ‹lk olarak, tan›ma kural›n›n varl›¤› sosyal olgu konusudur; bir baﬂka deyiﬂle, sosyal kabule dayan›r.
Di¤er kurallar ise, tan›ma kural›ndaki ölçüte göre, geçerli veya geçersizdirler. ‹kinci olarak, tan›ma kural›, hukuk sistemindeki di¤er kurallarla iliﬂkilidir Bu iliﬂki çerçevesinde
ise, hukuk sistemindeki di¤er kurallar›n, tan›ma kural› alt›nda tan›nd›klar› için var olduklar› belirtilebilir. Di¤er bir ifadeyle tan›ma kural›, kurallar hakk›ndaki kural olma özelli¤ini taﬂ›maktad›r. Hart, birincil kurallardan oluﬂan bir rejimin hukuk kurallar›ndaki belirsizli¤ini önlemek için tan›ma kural›n›n ortaya ç›kt›¤›n› ileri sürmektedir.53
Peter Suber, Hart’›n teorisinden yola ç›karak Alf Ross Paradoksunu çözümlemeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Suber, Hart’›n tan›ma kural›n›n sosyal kabule dayand›¤›n› bizlere an›msatmakta ve Hart’› yorumlayanlar›n sadece temel kural olan tan›ma kural›n›n sosyal kabul ile yetkilendirildi¤ini ve bundan sonra tan›ma kural›n›n sistemdeki di¤er bütün ku52. Bak›n›z: Peter Suber, Paradox of Self-Amendment. http://www.earlham.edu/~peters/writing/psa/index.htm Bu kitap Peter Lang Publishing, taraf›ndan 1990 y›l›nda bas›lm›ﬂt›r. ﬁu an bu kitab›n bask›s›
tükenmiﬂtir. Yazar bu önemli kitab›n› Internet’e koyarak araﬂt›rmac›lara büyük bir iyilikte bulunmuﬂtur. Bu nedenle kendisine teﬂekkür ederim.
53. H. L. A. Hart, The Concept of Law, ‹kinci bask› (Oxford: Oxford University Press, 1997), s.94-99.
Gülriz Uygur, “Hukuki Pozitivizmin De¤iﬂen Yüzü mü?”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y›l 2003, Cilt 52, Say› 3, s.148-149.
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rallar› koydu¤u ölçüte göre onaylad›¤›n› bizlere söylediklerini aktarmaktad›r. Bu yorumculara göre, tan›ma kural› ile sistemin di¤er kurallar› aras›ndaki iliﬂki hiyerarﬂik ve
biçimsel bir iliﬂkidir. Peter Suber, Hart’› böyle anlamad›¤›n›, belirli baz› kurallar›n ve
baz› hükümlerin mant›ksal veya hukuksal olarak tan›ma kural›yla belirlenmeden do¤rudan sosyal kabul ile belirlenebilece¤ini belirtmiﬂtir. Yap›lan bu yorum sonunda Suber,
tan›ma kural› d›ﬂ›nda baz› kurallar›n da do¤rudan sosyal kabul yoluyla yetkilendirilebilece¤i ve sosyal kabulün her zaman tan›ma kural›n›n geçersiz k›ld›¤›n› geçerli veya geçerli k›ld›¤›n› ise geçersiz bir duruma getirebilece¤i sonucuna varmaktad›r. Bu görüﬂüne do¤rudan kabul teorisi ad›n› veren yazar, bu teorisinin kurallar hiyerarﬂisini ve üstteki kural›n alttaki kural› yetkilendirdi¤i görüﬂünü reddetmedi¤ini söylemektedir. Ancak bu durum bu teoriye göre kabul koﬂuluna ba¤l›d›r. Suber ço¤u kural›n ço¤u zaman
üstte yer alan kural taraf›ndan yetkilendirildi¤ini, sosyal kabulün ise nadiren araya girdi¤ini belirtmektedir.54
Do¤rudan kabul teorisine göre Alf Ross paradoksunun iki çözümü vard›r. Bu çözümlerden ilki, anayasada anayasa de¤iﬂikli¤ini düzenleyen hükmün kendisinin de¤iﬂtirilmesinde çeliﬂki olmas›na ra¤men, bu yolla yap›lan de¤iﬂikliklerin kabul edilmesidir.
Suber’e göre çeliﬂkinin çözümlenebilip çözümlenememesi önemli de¤ildir; çünkü sosyal
kabulün biçimsel mant›kla bir ba¤lant›s› yoktur. E¤er halk ve resmi görevliler bu tür de¤iﬂikli¤i çeliﬂkilerine ra¤men kabul ederlerse, ortaya ç›kan de¤iﬂiklik yasal kabul edilmelidir. ‹kinci çözüm, anayasa de¤iﬂikli¤inin nas›l yap›laca¤›n› düzenleyen yeni hüküm eski anayasa de¤iﬂikli¤ini düzenleyen hüküm kullan›larak ortaya ç›km›ﬂ olsa bile, otoritesini ve geçerlili¤ini do¤rudan sosyal kabulden ald›¤›n› söylemektedir. Yeni anayasa de¤iﬂikli¤ini düzenleyen hükmün otoritesini do¤rudan sosyal kabulden kaynakland›rmak,
anayasa de¤iﬂikli¤ini düzenleyen hükmün de¤iﬂtirilmesindeki çeliﬂkiyi inkâr etmek demektir. Bir baﬂka deyiﬂle, çeliﬂki bu çözümlemeyle “bypass” edilmektedir. ‹lk yöntemde
anayasa de¤iﬂikli¤ini düzenleyen hükmün de¤iﬂtirilmesindeki çeliﬂkiye izin verilmekte
ve süreçteki çeliﬂki dikkate al›nmamakta veya bu durum “mazur” görülmektedir. ‹kinci
yöntemde ise, anayasa de¤iﬂikli¤ini düzenleyen hükmün de¤iﬂtirilmesindeki çeliﬂki as›ls›z ve aldat›c› görülmekte ve eski anayasay› de¤iﬂtirme hükmündeki yöntem ve usul izlense bile, yeni hükmün otoritesini gerçekte sosyal kabulden ald›¤› söylenmektedir.55
54. Peter Suber, “Paradox of Self-Amendment in Constitutional Law”, s.11. http://www.earlham.edu/~peters/writing/psaessay.htm Bu yaz› ilk olarak ﬂu dergide yer alm›ﬂt›r: Stanford Literature Review, 7, 1-2
(Spring-Fall 1990) 53-78. Bu makale yazar›n “The Paradox of Self-Amendment: A Study of Logic,
Law, Omnipotence and Change” (Peter Lang Publishing, 1990) adl› kitab›n›n özetidir.
55. Ibid., s.11-12.
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Peter Suber’e göre ikinci çözüm, klasik terimlerle ifade edilirse, daha akla yak›n de¤ilse de, daha sayg›n bir çözüm olarak düﬂünülebilir. Anayasa de¤iﬂikli¤ini düzenleyen
hükmü karﬂ›layan veya bu hükme paralel olarak kabul edilebilecek özel hukuktaki sözleﬂmeler, herhangi bir paradoks söz konusu olmadan, sözleﬂmenin taraflar›nca de¤iﬂtirilebiliyor ve sözleﬂmeye konan yeni hükümler geçerliliklerini taraflar›n anlaﬂmas›ndan al›yorsa,
anayasa de¤iﬂikli¤ini düzenleyen hükümler de, e¤er anayasay› de¤iﬂtirme süreci sözleﬂmenin taraflar›n›n bir iﬂlemi olarak yorumlanacak olursa, herhangi bir çeliﬂki olmadan de¤iﬂtirilebilir. ‹ﬂin asl›nda sosyal kabul teorisi klasik r›za veya sözleﬂme teorisinin de¤iﬂik bir
biçimidir. Sosyal kabul teorisi halk›n kararlar›n›n her türlü yasan›n üstünde oldu¤u anlam›na da gelmektedir. Sosyal kabul teorisi hukuksal otoriteyi sözleﬂme kavram›n›n içine yerleﬂtirmemekte; bunun yerine hukuksal otoriteyi daha az aç›k, daha az kural-benzeri, daha
belirsiz, daha de¤iﬂken ve daha çok sosyal prati¤in duyarl› bir arac› haline getirmektedir.56
Do¤rudan kabul teorisi bize hiçbir kural›n mutlak olarak de¤iﬂtirilemez nitelikte
olamayaca¤›n› söylemektedir. Bundan her türlü anayasa de¤iﬂikli¤ini düzenleyen hükmün ve hatta kabulün kendisinin devam eden bir tür her ﬂeye gücü yetme özelli¤ine sahip oldu¤u sonucu ç›kmaktad›r. Herhangi bir kural de¤iﬂtirilmezlik özelli¤i taﬂ›yor olsa
dahi, e¤er gereken kabul elde edilirse de¤iﬂtirilebilecektir. Bu de¤iﬂtirilemez kural›n de¤iﬂtirilebilir kurala dönüﬂümü demektir. “De¤iﬂtirilemez hükümler” ile ba¤l› oldu¤u düﬂünülen gelecek kuﬂaklar de¤iﬂtirilmezlikle ba¤l› olmayacaklar›na karar verebilirler ve
de¤iﬂtirilemez oldu¤una inan›lan kural› veya kurallar› ortadan kald›rabilirler. Bu de¤iﬂtirilemez olma amac›nda olan kurallar›n de¤iﬂtirilme olas›l›¤›n›n oldu¤u anlam›na gelmektedir. Gerekli kabul ile halk her türlü kural› de¤iﬂtirebilir veya ortadan kald›rabilir. De¤iﬂiklik için gerekli kabulün elde edilebilip edilemeyece¤i ise tarihsel koﬂullara ba¤l›d›r.
Baz› de¤iﬂtirilemez kurallar de¤iﬂtirme veya ortadan kald›rma konusunda kabul olas›l›¤›n›n veya koﬂullar›n›n ortaya ç›kmad›¤› için de¤iﬂtirilemezler. Ama hiçbir kural bütünüyle de¤iﬂtirilemez de de¤ildir. De¤iﬂiklik veya ilga olas›l›¤› sürekli vard›r.57
Peter Suber’in bu söylediklerinin do¤rulu¤unu kan›tlamak için ülkemizden bir örnek verebiliriz. 1982 Anayasas›n›n 4. maddesi 1982 Anayasas›n›n ilk üç maddesindeki
hükümlerin de¤iﬂtirilemeyece¤ini ve de¤iﬂtirilmesinin teklif edilemeyece¤ini ifade etmiﬂtir. Anayasan›n 2. maddesi, Cumhuriyetin niteli¤i olarak baﬂlang›çta belirtilen temel
ilkelere de gönderme yapmaktad›r. Yani baﬂlang›çta belertilen temel ilkeler de de¤iﬂtirilemez niteliktedir. Ancak baﬂlang›c›n ilk iki paragraf› dolay›s›yla bu iki paragrafta yer
56. Ibid., s.12.
57. Ibid., s.14.
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alan ilkeler, 23 Temmuz 1995 tarih ve 4121 say›l› kanunla Anayasadan ç›kar›lm›ﬂt›r. Bu
de¤iﬂiklik toplumda genel olarak kabul gördü¤ü için kimse bu konuyu tart›ﬂamam›ﬂt›r ve
böylece de¤iﬂtirilemez olarak kabul edilen baz› ilkeler ilga edilmiﬂtir.
E¤er koﬂullu olarak her ﬂeye gücü yetme devam eden her ﬂeye gücü yetme anlam›na geliyorsa, bu ayn› zamanda kendini kapsayan her ﬂeye gücü yetme anlam›na da gelir.
Koﬂullu olarak her ﬂeye gücü yeten anayasa de¤iﬂikli¤ini düzenleyen hüküm, yap›ld›¤›
zaman de¤iﬂtirilemez olarak düﬂünülen s›n›rlamalar dâhil, kendi kendini her zaman s›n›rland›rabilir; ama ayn› zamanda da de¤iﬂtirilemez olarak kabul edilen her türlü s›n›rland›rmay› da istedi¤i zaman kald›rabilir.58
Peter Suber’in görüﬂleri demokratik kuram ile de uyumludur. Demokrasilerde halk›n
yasa yapma hakk› kategorik olarak s›n›rland›r›lamaz veya ortadan kald›r›lamaz. Bunun nedeni halk›n egemenli¤ini terk edememesidir (delegata potestas non potest delegari). ‹ﬂin
asl›nda egemenlik koﬂullu olarak devredilebilir; ama devretme koﬂullu olarak geri de al›nabilir. Gelecek kuﬂaklar›n eﬂit egemenli¤i ve yasalar›n› yapma ve de¤iﬂtirmedeki eﬂit haklar› yine koﬂullu olarak kutsald›r. E¤er bizler gelecek kuﬂaklar›n yasa yapma veya de¤iﬂtirme
haklar›n› ihlâl edecek olursak, onlar da bu haklar›n› her zaman geri alabilir. Hiçbir kuﬂak
kategorik olarak de¤iﬂtirilemez kurallar ile kendinden sonra gelenleri ba¤layamaz.59
Do¤rudan kabul teorisi hukuk kurallar›n›n koﬂullu de¤iﬂtirilmezlik ve anayasay›
de¤iﬂtirmeyi düzenleyen kurallar›n da koﬂullu her ﬂeye gücü yetme özelli¤ine sahip oldu¤una iﬂaret etmektedir. Bu bizi iki zorlu ikilemden kurtarmaktad›r. Bunlardan ilki çeliﬂki (paradoks) ile de¤iﬂtirilemezlik aras›nda seçim yapmakt›r. ‹kincisi de devam eden,
yani sürekli her ﬂeye gücü yetme ile kendini kapsayan her ﬂeye gücü yetme aras›ndaki
tercihtir. Bu teori anayasa de¤iﬂikli¤ini düzenleyen hükmün kendisinin de¤iﬂtirilebilmesini Alf Ross’un “uyduruk” say›labilecek do¤rusal bir operasyona baﬂvurmadan aç›klayabilmektedir. Yine bu teori anayasa de¤iﬂikli¤ini düzenleyen hükmün kendisinin de de¤iﬂtirilmesini aç›klayarak, yasalar›n nas›l say›s›z soya¤ac›na baﬂvurmadan geçerli ve yasal olabileceklerini ve böylece de meﬂrulu¤un nas›l var olabilece¤ini gösterebilmektedir.
Son olarak bu teori bize kötü yasalar›n yap›lmas›n› engelleyemeyece¤imizi ve iyi yasalar›n önüne de de¤iﬂtirilemez engeller koyamayaca¤›m›z› hat›rlatmaktad›r. Hukuk çok
k›sa bir süre için bizi kendimizden kurtarmada ve engellemede yeterli olabilirse de, kötü
e¤ilimlerimizi durdurmada ve baﬂar›lar›m›z› korumada son söz bizim irademizdedir.60

58. Ibid., s.15.
59. Ibid.
60. Ibid., s.16.
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